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VOOR-REDEN.
N dit tegenwoordigh werck , Beminde Lefer , hebbe ick

defe TerfpeElïve Ronflen in't kort, ende foo duydelick voor-

geftelt
y
als my doenlijck is geweeft ; foo dat ick niet en

twijffele,oftdenOnderfoeckeren fal de felve uyt deBe-

fchrijvinge, ende de Figuren daer by , feer wel konnen be-

grijpen: want de Befchrijvinge met de aenwijfendc let-

teren daerinnegheftelt, ende op de Figuuren wijlende , is, ofhet met der

handt werde gewefen. Derhalven en hoeft men niet fchromigh te we-

fen, om den Konft-lievenden luft dervermaeckelijcker (Perfpeftive in het

werck te ftellen: want de felve is noodigh ,dienftlijck, ende profijtelijk

voor alle Perfoonen , 't zy van wat ftaet ofte conditie die zijn , alfoo de

felve Konfte feer verftandelick leert oordeelen, van alles watmen bynaer

met der ooghe fiet, ende voor al feer noodigh, die haer in de Teecken-

konfee oeffenen: defe konnen lichtelick ghetuygen , hoe nootfaeckelick

de konfte der ^erfpeftive is ^ fonder wekker kenniffe de Teecken-konfte

gantfeh onvaft ende onfeecker is: daerom dient defe (als een fondament

der felver) eerft gheweten. Mijn meeninghe en is niet den Lief-hebber

met veel fubtijle ïpeculatien op te houden -> die daer luft in hebben , die

onderfoecken Euclides^ Guido Vrbaldus , als oock lacobus !Baro^j de Vignole^

ende Samuel Marolois , welckers werck ick felfs ghemaeckt hebbe , ende

in 't licht uyt-ghegeven : maer komc tot foo veel dienftige Theorie , als

tot der Pra&ijcque in defen noodigh fa! wefgn, Komende dan tot mijn

voor-genomen werck, fal men eerft verftaen, wat (PerfpeSlive tefeggenis,

waer van den feer verftandighen Euclides fubtijlick tra&eert. Het is ( foo

als den loffelicken Architect VitruVms feyt)'t gene men noemt Scenographie
y

dat is het opgerechte van eenige Gebouwen , Lichamen , ofte Corporen;

ende in 't geheel , 't gene men met der ooge fiet, het felve met grondt-regu-

len te brengen in 'tverkorten ,
gelijck het hem naer het ooge-geficht is ver-

toonende, groot ofte kleyn, van verre ofte naby , foo alsmendatgeficht

heeft ghenomen, ende in de werekinge alfoo geftelt, alseendoor-fiende

ooghe-gefichts punt, welcks ooge-punt wort geftelt op den Orifon , ofte

geficht-eynder (foo Steph'm hem noemt. ) Het punt van de lenghde ofte

diftantie, wort op eenengelijck-zijdigen driehoeck ofte Triangel equila-

trael genomen op 't kortfte ; maer naeder ftellende , foudemen 't geficht aen

de zijden verliefen : maer wort wel verder geftelt, gelijck de Figuren in de-

fen uytwijfen.

Ende alfoo ick bevonden hebbe , dat de Lief-hebbers dickmaels ver-

leghen zijn, om te noemen met konft-woorden
J

t ghene in defe materie

wort vereyfcht ; foo hebbe ick goet geacht een Figure daer van te maken,

ende te brengen voor het werck : want als ick fal fpreken van Circumfe-

rentie, Diameter, Superfitie, &c. oock van Colomnen ende eenige Orna-

menten der felver , ende dat men my niet en foude verftaen , foo foude

den Lief- hebber eenighfins te rugghe gehouden worden 5 daerom is defe

Figure noodigh, ende dan totter Konfte felve te komen, beginnende aen
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hctuytterfte oftebedcnckelijckfte
>
dat i s een puntken, (waer van de Geome -

trie oock haer beginlel is nemende) vorders komende tot het quadratofte

vierkant, ende dan eenen gróndt van quiadren , fecr dienftightot het bou-

wen, voort gaende tot eenige andere Superfitien van gronden, foo ronde,

ovale, als kantige ; kome dan tot de Lichamen ofte Corporen, ende eerft een

Vierkant ofte Cubus, ende dan infiende Kamers
,
opgaende deuren, ende

het {tellen van Pylafters,om ordentelijck te klimmen,ende voorts het maec-

ken van Pylaren,die ick in verfcheyden manieren leere: daerom dat defe lof-

felijcke Konfte aldertrefFelijckft wort uytgedruckt met de doorfiende Ge-
bouwen , daer na eenige Figuren , om te verftaen het maken van Bogen, van

vooren, als op der zijden, ende Kruys-wclffels,verftekende Trappen,Wen-
del-trappen, als eenighe opmerckinghe ofte obfervatien, dienende tot de

Schilder-Konft, oock eenen Geometrifchen grondt , met de voet-mate daer

by geftelr, van den nieuwen HofFvan den Doorl. (Prince Van Oraignen in den

Hage , daer by de Scenographie ende oock de Orthographie voor-gaende tot

de verfettende ftucken , als Tafelen^ Bancken^Stoelen , Buffetten , Perffen,

Ledekanten , Sfc. Kome tot de onderwij finghe van de Landtfchappen

:

want daer in veel fouten wort gepleeght
;
infonderheyt, als in de felve Lant-

fchappen eenige Gebouwen komen, die van 't ooge-punt verdraeyt ftaen :

Daerom hebbe ick hier defe 42 . Figuren gemaeckt , de felve verftaende, is

het erreur gheholpen , ende ten leften zijn hier byghevoeght eenighe Fi-

guren t/ alwaer den Geometrifche grondt blijft , fonder dien te verkorten,

ende het teghen-fien daer aen gevoeght uyt den grondt , als vertoonende

de Orthographie, blijvende de Circonferentie in haêr ghehee] , Teer dien-

fligh voor Fortificatiën , Quartieren van Legers , Redout en , ende Tren-

cheen,^c. te vertoonen, alwaermen meer den gront, als het verheven aen-

fiet. ïck hebbe de Figuren weynigh gefchaduwt, om dat de aenwijfende li-

niendaer door niet te feer en fouden verdonckert worden
,
eenige Figuren

bloot ghelaten , ende liever noch eens gemaeckt met fchaduwen
,
op datick

het werck foo naeckt mochte voorftellen , als my doenlick ware. Dege-
ftippelde linien wijfen aen de vindinge van de Figuren , ende maecke de

aenwijfinghe van de blinde linien meer , als ick fomtijts in debefchrij-

vinge mentie maecke: want de felve geven veel openinge totter Konft,

ende worden verftaen* door voorgaende Figuren > daer al-reede verkla-

ringe van gemaeckt is; ende alfbo ick eenige redenen meer by fommighe

Figuren moet brengen , fal hier mede mijne Voorreden eyndigen, ende

den Beminder tot het voor-geftelde werck wijfen : de eerfte Figure wel

ghevat hebbende, eer hy kome tot de andere, 't ghene verftandelick met

voordeel in de Konfte fal doen toenemen,en bevinde,dat mijnen arbeyt aen-

genaem is , fal niet laten met gelegentheyt de Konft-lievende meer behulp

in de Mathematique Konfte uyt te geven. Vaert <weL
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OPMERCKINGE.

VOOR het aenvangen derPerfpe&ive Konfte, fal men verftaen, dathetuytter-

fte, dat men bedencken magh, is een punt ofte ftipken, het welke men niet dee-

len en magh : want het en heeft langhde noch breede; ende alfoodePerfpe&ive

een deel is van de Geometrie, die ook van een punt haer begin is nemende:Sal ick der-

halven de Perfpe&ive Konfte aenhetalder-uytterfte ofte puntkenoock beginnen;
ende dat te meer, om dat oock de Perfpe&ive gronden foo wel als de Lichamen ofte

Corporen al uyt punten moeten aengewefen ende gevonden worden.

Item , alle infiende Edefitien ofte ghebouwen , in Perfpective geftelt, daer en moet
den Inventeur ofte Meefter aen de plaetfe niet ghedwonghen wefen ; maer het werck

moet hem voegen naer wille ende gelicht van den Meefter. Dat is > datmen een werck

maeckt van het gelicht hoogh ofte leegh, ende de lengte ofte diftantie,foo als men dat

begeert te fien. Ende dit is voor eerft eenen vallen ende algemeynen Regel. In dit eer-

fte beginfel hebben eenigefeergroffelickghedwaelt, die, omdereerenwille,hierniet

genoemt en worden, &c.

!Befcbrijvinge Van de eerjle Figure.

OM ' t gene verhaelt is beter te verftaen, is alhiergegeven het punt ^.hetwelcke

men begeert te fien van dehooghte , als de linie b. c. is , van de lenghde ofte dif-

tantie, als de linie d. e. Om ditpunt in Perfpeftive te leggen op den gront,is van noo-

de, dat men eerft trecke de onderfte voet ofte bafe linie , ende daer naer de orifontale

linie, even waterpas ofte paralel met de bafe, op de lenghde der linie van b.c. opwelc-

ken Orifon moet gheftelt worden het ooghe-punt , alhier geteeckent h. het punt, dat

men be geert in Perfpeélive te leggen op den grondt, is gheteeckent a. als voorfey t is,

€Ilde WQrt gscon fidereert als recht opftaende -. Derhalven Cx\ men van het punt a. een

linie trecken totter bafe, alhiermet ftippelen gheteeckent b. op welckers punt b. den

eenen voet van den paflèr gefet , ende den anderen gheopentop het punt a. ende om-
keerende totter bafe alhier/ ende de diftantie gheftelt op den Orifon van het ooghe-

punt h. tot i. en van 't puntƒ getrocken tot het punt van diftantie /.ende van £.tot a.

daer de linie £.*z.endeƒ /. malkanderen doorfnijden, alhiergheteeckent dat is het

gegeven punt a. in Perfpe&ive, volgens de gegeven hooghde ende lengde. Ende dit

alfowel gevat ende verftaen zijnde , fal den Onderfoecker deferKonfte een vafte ken-

niflè geven, om met verftant te begrijpen de volgende Figuren, als een fondament de-

fer Konfte.

tBefcbrijvinge Van de tweede Figure.

VOlgende het voorgaendepunt,wort alhier in defetweede Figure vertoont, hoe

men een quadraet ofte vierkante platte grondt in Perfpe£hve fal brengen, be-

ftaende defe Ignographie in vier punten,geteeckent a. b. c. d. van de hoogte eƒ ende

van diftantie g. h. eerft de bafe getrocken zijnde, ende een orifontale linie paralel met

de bafe : op de hooghte van de linie e. f. fooftelt men de vierkante fuperflcieop de

bafe linie, ende het ooghe-punt op den Orifon gheftelt, alhiergheteeckent /. hec

punt van diftantie k. foo dat van i. lis de lenghde ofte ghegheven diftantie h. foo

fteltmen den paflèrmetden eenen voet op a. ende uyt het punt d. omkeerende tot de

bafe /. ende van a. b. twee linienophetóoge-punt 't. ende van l.a. op het punt van

diftantie k. daer de linien a. b. tot i.ende/. a. tot k. malkanderen doorfnijden, al-

hier geteeckent m.n. dat zijn de twee punten van cd. ende u vierkant in Perfpective

is,a. b. m. n. Defe vindinghe van punten is op het hooghftenodigh wel te verftaen,

als hier vooren verhaelt is.
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Sefcbrijvinge Van de derde TPigure.

VOlgens het voorgaende quadraet, wort alhier aengewefèn eenen grondt van Te-

ven quadren op de bafè,endein de hoogte oock feven naer de Perfpettivejzijnde

van defeïve voorgaende hoogte ende diftantie , ende naer de voorgaende verkortin-

ge, alhier is het vierkant van der bafen nederwaerts geftelt : want dat is een ghelijcke

iaecke van' t voorgaende ,ende daeromdit vierkant ofte quadraetmet gelijcke lette-

ren , geteeckent a. b. c. d. de hooghte e. f. ende de diftantie g. h. dit eene quadraet in
Perfpedtivegeftelt,als verhaeltisindetweedeFigure,alhier a.b. m. n. fteltopd^bafe

gelijcke gedeelten, als a. b. alhier o.p. q. ende /. r. s. ende treckt de punten van s. r. I.

a. b. o.p. q. op'coogepunti. ende van' tpuntj*. op't punt van diftantie^. ende van q.

op d'ander zijde: twee Diagonen getrocken, doorfnijdende delinien des ooge-punts,

welcke doorfnijdingen aenwijfen de paralelle linien, waer van deeerfte met v. t ende
de volgende i . z. 3

.
4. 5 .&c. zij n geteeckent : In defe drie voorgaende Figuren zij n ge-

ftelt by yderFigure de linien van de hoogte ende diftantie-, de felve fullcnwy nu
naelaten , met fulcken innen , dat men de hoogte van den Orifon totter bafeh , voor
de gegeven hoogte rende het punt op den Orifon geftelt ter zijden d'ooge-puntjinen

voor het punc van diftantie confidereren fal.

BefchrijVmge Van de vierde Figure.

IN de welcke geftelt is.eenen gelijck-zijdigen driehoeck ofteTriangel equilaterael,

geteeckent c. d. e. op de hooghte van b. m* ende diftantie a. b. hangende van der

bafen nederwaerts , wekkers punten van d. e. getrocken winckelhaeck ofte perpen-

diculair tegen de bafe linie opwaerts, alhier n. m. dan voorts de felve punten met het

punt r.op't ooge-punt a. getrocken : den pafïèr geftelt op' t punt w.endegeopentop
e . ende omkeerende tegen de bafe op /. ende van m. d. tot de bafe k. ende punten van
kj. oo'tDiint van diftantie getrocken,daer de linien van /.^.met k.b.ende m.a. ende
n.a. malkanderen doorfnijden, alhier e. d. ende't punt c. d. e. t'famen ghecrocken,

yindy de gegeven omtreck ofte circonferentie des Triangels in de Perfpecïive.

Men moet verftaen
5dat alle linien,die men perpendiculair tegen de bafe optreckt,

als d. m. ende e. n. op het ooge-punt moeten getrocken worden ; ende de linien , die

men met den pafler tegendebafeftelt,op 't punt van diftantie moet getrocken wor-

den. Ende dit is eenen generalen Regel, naer defe werckinge, en lichtom te verftaen,

en is een vafte maniere in defe Konfte.

Hier beneven defe Triangel is een vierkant ofte quadre gevoegt met de puntƒ te-

gen de bafelinie, wekkers punten g. h. i. met perpendiculaire tegen de bafe, endefo
voorts van f.p. q. op ' t ooge-punt getrocken,en den pafler op ' t punt /.geopent tot /.

en omkeerende tot/ van gelijcke vanf. h. tot het punt 0. ende van q.g. tot 0. en de

punten 0.ƒop
3

1 punt van diftantie ^.daer de linie van d'ooge,ende diftantie malkan-
deren doorfnijden gh.i. getekent ende toe getrocken,is het quadraet gefloten,en leyt

defelve op den gront in Perfpefrive,volgens de voorgaende gegevé hoogte en lengde.

Volgende defe quadre, wort hieronder vertoont eenen grondt van quadren met
de fcherpte derpunten tegen de bafelinie in den gront: de quadre,getceckent cd. e.f.

volgens de diftantie van a.b. ende dehoogte van de bafe tot den Orifon ofte a. c. is in

den grondt in Perfpecïive geleyt,getekent met gelijcke letteren j hebbende ekk punt
fijn gelijcke letter, ende alfoo naer defen kleynen grondt de quadre groot foudezijn,

is de felve in de helft doorfneden, om den grondt cierlijck te ftellen. Defegrondt

komt tot veel vertooningen te pas,'t zyom eenige kantige deelen van ftenen,banken,

ftoelen,kruyflèn,ende menigerley faecken uyt den grondt op te rechten,dat kan door

defen grondt licht te wege gebracht worden.
Befchrjj-



BefchryVinge Van de Yijffte Figure^

V'Erfcheyden gronden ende diftantien zijn noodigh gheweten : hierom is alhier

voorgeftelt eenen grondt, dienende tot een plaveytfel,met quadren ende fafci-

en omvanghen , behoudende feftien quadren , als de by-gevoeghde Ignographie uyt-

wij ft, geteeckent a. b. ende den halven grondt c. d. den Orifon ende het ooge-punt e.

met hetpunt van diftantie geftelt zijnde , op den felven getekent/ de punten van de

quadren , ende fafcien van de bafe op 't ooge-punt getrocken , ende van het punt van.

diftantieƒ tot a. is van b. tot h. daer de fel v e linien van diftantie de ooge-linien door-

fnijden,wort vertoont de voorfeyde Ignographie in Perfpe&ive, getekent a.b.h. i.

Hier onder defe Figure is gemaekt eenOvael in platte Geometrifche grond t,weie-

ken grondt ofte Ignographie is verdey It in feftien gelijcke deelen,geteeken t a. b. c. d.

e.f. g. h. i. k. I. m. n. o. ƒ>. q. van wekkers punten Perpendiculen ghetrocken tegen de

bafe linie,ende defelve voorts op * t ooge-punt r.ende dan den eenen voetvan den paf-

fer geftelt op' t ooge-punt a. ende geopent totter bafe linie , en daer den anderen voet

vaft houdende, den paflèr van' t punt a. omkeerende totter bafe,geteeckent^. ende

Wederom den voet van den paflèr geftelt op de linie b. op de bafe linie,ende den paflèr

geopent , ende uy t het punt b. omkeerende tot de bafe, geteeckent b. ende alfoo alle

de andere punten tegen de bafe geteeckent, elck punt met gelijcke letter van de Igno-

graphie , ende dan de felve punten van de bafe getrocken tot het punt van diftantie,

geteeckent s. Daer de felve Diagonen de ooge-linien doorfnijdeh , worden de punten

van' t Ovael in de Scenographie gevonden,ende is elck punt van de Ignographie in de

Scenographie aengewefen met gelijcke letter,als de felve Figure is betoonende.

(Befchrijyirige Van de [efte Figure.

WA E R inne vertoont wort, hoe men een perfecl: ronde in Perfpe£Hve fal

maecken op tweederley manieren. De eerfte rondt is , de Ignographie ofte

platte grondt , gedeelt in feftien gelijcke deelen,beginnende van de bafe nederwaerts

opden halven Circkel,geteecken e.f.g. h. i. k. I. m. n. &c. defe deelen , hoe meer,hoe

beter, mits datfepaer ofte gelijck zijn : defe punten alle perpendiculairgetrocken te-

gen de bafe, ende voorts op t ooge-punt den Orifon paralel met de bafe van fulcker

hoogte ende diftantie, als men die begeert; ende twee Diagonen van de punten r.

tot de diftantie s. getrocken: de Diagonen van r.v -x.wijfen alle de punten met door-

fnijdinge vandeoogh-linienvan'c heele ronde, ende elcxpunt indePerfpecTriveis

geteeckent met gelijcke letter van de Ignographie, wekkers punten tTamen getroc-

ken , kan een vafte handt lichtelijck een ronde te wege brengen.

Binnen defe rondekan men eenen boort maecken op gelijcke werckinge. Defe Fi-

gure is tot vele faecken dienftelick : hoewel ick defe vindinghe aenwijfe op een ander

maniere , als in de eerfte Figure van't vinden des punts isgeleert , is daerom , dat men

verfcheyden manieren hem wel magh wennen,alflè goet zijn ende met den voorgaen-

den grondt overeen komen j anders en ilTer mijns bedunckens geen beter noch cor-

reder vindinge , als de voorgaende : daeromwy defe latende, fullen op de voorgaen-

de eerfte gronden onfe vordre vindinge ofte inventien ftellcn.

De ander ofte tweede ronde is gedeelt in twaelfgelijcke deelen, en derfelverpun-

ten van 1.2. 3.4. 5.6.7. 8.9. 10. 11. 12. perpendiculair tegen de bafe getrocken, en

den paflèr gefteltop 't punt c. endegeopent tot $. ende omkeerende van' t punt 3 tot

de bafe linie,mede geteeckent 3 . en foo voorts,gelijck hier vooren in de Figure van'

t

Ovaelgeleert is : van elcxpunt tegende bafe met den paifer geftelt,wekker perpendi-

culare linien op ' t ooge-punt a. getrocken , en de gevonden punten van den paflèr ge-

trocken naer het punt van diftantie: daer de Diagone de ooge-linien overfnijden,daer

worden alle de punten gevonden , alhier in de Scenographie aengewefen , elck punt

met gelijcke letter van 1. s. $,&c. gelijck de felve in de Ignographie getekent ftaen.
0 A 3 Befchrij-



BefchrijVmge* Van de feVenfte Figure.
'

WAER inne vertoont wort eem vijfhoeck ofte Pentagonus,de Ignographiege-
teeckent i

.
2. 3

. 4 • 5 • hebbende de eene punt tegen de bafe linie , ende den
Onfon paralelmetde bafe, ende het ooghe-punt a. ende het punt van diftantieghe-
teeckent^. de punten van 2. 3. 4. op-ghetrocken teghen de bafe Perpendiculair,
alhiergeteeckent het punt 2. tot r.hietpunt 3.tot d. het punt 4. tot e. endehetpunt
5. totƒ welcker punten op de bafe van c. d. e.f. getrocken op'tooge-punt d.ftaen-
de recht van voren, den paffer met de:n eenen voet op 't punt c. geftelt, ende geopent
tot 2. omdrayende tot£. ende van J. den pafTer gheopenttot 3. ende omdrayende
tot ^.vangelijcke e. 4. tot/, ende vanƒ f. tot k. ende de punten op de bafe van
g.t>. t. £. getrocken op't punt van diffomtie £.daer de felve Diagonen de ooghe-linien
doorfnijden, alhier 2. 3. 4. 5. tot 1. dlefe punten toe-getrocken

, wortghevondende
Scenographie van den Pentagonus , ende dat altij ts naer fulcken hoogte ende diftan-
tie, als men begeert.

Om beter te verftaen ende te begrijpen den ftant van 't geficht, endé hoe haer de Fi-
guren veranderen, als men defelve,oftte van voren, ofte van ter zijden aenfiet, is alhier
defen Pentagonus geftelt op de felve flioogte ende diftantie , alleenlijck 't geficht des
ooge-punts op de eene zijde des Pentragorus, ende de eygen voor-gaende punten op
de bafe geftelt, de felve punten van de bafe op' t punt der ogen, ende diftantie getroc-
ken, gehjek de voorgaendè is aengewrefen j vint men de circonferentiedes Pentago-
nusm een andere forme : wantfommiigelinien verminderen, ende andere verlengen
haer

,
dan dient tot opmereken , dat allle linien , die paralel met de bafe in de Ignogra-

phiezijn, gelijck de linie alhier 3.4. dsat de felve in de Scenographie oock paralel met
de bafe ende Orifon blijft , het zy hoe ïmen het geficht verftelt , en men heeft hem wel
te verfeeckeren

; foo de felve haer andters in de Figure vertonen, datmen ergens heeft
gemift,van niet wel gelet te hebben op de fcherpigheyt der punten. Defe en dierge-
iijekeobfervatien zijnder vele inde Per:fpecT:ive,diemen tot memorie dient te onthou-
den

: hoewel fy gering zijn , foo zijnfe wan gewicht in' t gebruyek ende dienftig.

Befchrijvinge Van de achtfle Figure.

WAER inne vertont wort eenem fes-hoeck ofte Hexagonus,geteeckent^. b. c
d. e.f. dehooghte van den Orifon tot de bafeghenomenop fes voet naer de

hoogte vaneen Figuer, ende de diftanitie op twaelfvoeten : de voornoemde punten
Perpendiculair tegen de bafe getrockem, ende uyt defelve met den pafTeromdrayende
de punten van de Diagonen ghemaeckt , gelijck in de voorgaendè fevenfte Figure is
aengewefen

, ende de linien van 't ooge-punt h. uytde punten van a. b.f getrocken,
als mede de Piagonale linien van de baife tot het punt van diftantieg . worden gevon-
den de punten in de Scenographie b. r. d. e.f. dewelcketoegetrockentotrf. isghe-
vonden de circonferentie des Hexagoinus in de Perfpeftive.

'Befchrijvinge Van de negenjle Figure.

IN de welcke vertont wort eenen Haixagonus met een boort , geteeckent a. b. c. d.

e.f ende den boort met g. h. i. k.l.m. dehooghte op fes voeten, ende de diftantie
alhier negen voeten, het ooge-pun t n. (ende het punt van diftantie o, de punten tegen
de bafe getrocken, gelijck in de voorgaiende Figuren is aengewefen , ende dan voorts
tot het ooge-punt w ende de Diagonem tot het punt van diftantie ^.getrocken, wort
gevonden door overfnijdinge van de Düagonen over d' oogre-punts linien , de punten
van den Hexagonus,welcker punten iui de Scenographie alhier met gelijcke letteren
van de Ignographie zijn aengewefen.

Befihrij-



SefchryVmge Van de thiende Figure.

IN dewelcke twee Vierkanten ofte Quadratenpuntwijs over den anderen zijn gë

leyt, het eerfte quadraet hebbende de punt tegen de bafe, gheteeckent a>b>c,d

het ander quadraet is met de eene zijde paralel met de Bafe , geteeckent e>f>g, h , de

hooghteendeoogepunt /, endede diftantie van ï tot k, de punten van ende

e,h, perpendiculair opghetrocken teghen de bafe, ende voorts tothetoogepunt

ende deCirckel met deneenen voet geftelt op /, geopent totg, ende omkeerende

tot de bafe tu ende foo voorts gedaen van 0, d, tot q, &c. gelijck vooren gheleert is,

foo vindt gfry door overfnijdinghe der Diagonen, ende oogepunts linien, alle de

punten inde Scenographie , gelijck in de Ignographie geteeckent ende aengewefen

is, hebbende elck punt in de Scenographie fijn eygen aengewefen letter van de Igno-

graphie.

föefchrijvinge Van de elfde Figure.

IN de welcke vertoont worteenen achthoeck ofte Ottagohis, geteeckent 1,2, 3

>

4» 55 6, 7, 8. hebbendeeenzijdedesachthoecks tegen de bafe, de hooghte en de

oogepunt /, ende de diftantie van i, tot ky gedaen hebbende met elck punt van de

Ignographie , als in de voorgaende Figure geleertis , vindt men de Scenographie al-

hiermet gelijcke letteren geteeckent maer of het geviel , dat defe Figure in de Per-

fpective leger wefenmoefte, foo laetdenOrifon dalen foo leghe, als men hem be-

geert, alhier i, houdendede bafe , als vooren , foo vindt gy u achtkant, getekent

met a, b, c, d> h ende hieruyt defe Figure kan men een deckzei maken op een

Vat, gaende open op de eene zijde, ende blijvende op de bafe vaft, als men den

leeghftenOrifon behoudt j maer behoutghy den bovenften Orifon, foo valt heton-

derftedeck^elmetde achterfte zijden van deplanta nederwaerts, uyt welcke lefle

Vêël ffayê fpaculatien fa vinden waren- maerallöo ïcK het profijtelickfte waernemen

wil , foo fal ick komen tot de Lichamen ofte Corporen.

Befchrijvinge van de twaelfde Figure.

IN de welcke drie Cubus ofte vierkante Corporen vertoont zijn, ftaende van voo-

ren op de bafe linie, wekken grontisgedeeltin feven quadren , hebbende elcken

Cubus op den grondt een quadre, den grondt is in Perfpe&ive geleyt, gelijck in de

voorgaende derde Figure is aengewefen. Om defe Cubus te maecken , maecktmen

cerft een recht vierkant , als a> b, c, d, van vooren op de bafe , ende uyt de twee pun-

ten f,/, tweeperpendiculen tot£, h> ende van de punten b, c, op't ooge-punt ge-

trocken,daerdetweeperpendiculen g,h> overfneden worden, trecktmen de vier

punten van by c,g>h, met wekken de bovenfte zijde van Cubus gefloten wort :mcn

kan de felve mede maken uyt het punt van diftantie, treckende uyt het punt c y een

Diagone,daer de perpendiculaire linie doorfneden wort van ey gy alhier met (tippe-

len aengewefen, fluyt men mede de zijde ende het bovenfte van de Cubus: den Cu-

bus geteeckent k , ftaet rechter onder 't gelicht der oogen : daeromen kanmen foo

veel niet op de zijde bekennen, ende is ghemaeckt op de voorgaende maniere: den

derden Cubus , wefende hol, de quadre /, m, n, 0, in de hooghte opgerecht van elck

punt, ende van het ooge-punt boven aengetrocken , wort den Cubus gefloten , elck

punt met de eygen letteren van beneden , boven aengewefen j behoudende het Cor-

pus van den Cubus van binnen de fpatie ƒ>, q,r,s, onder, als van ghelijcke boven,

'twekkmen door de aenwijfende geftippelde linien lichtelijck kan begrijpen, de-

welcke van' t ooge-punt v, ende uyt het punt van diftantie t, alhier zijn gemaeckt.

<Befchry~



Sefcbrijvinge Van de derthiende Figure.

FN de welckegeftelt is een infiende Kamer, hebbende den gront van fevendeelenA vierkant, (naer de verkortinge van de derde Figure) hebbende aen wederzijden
eenen muer ofte v/andt van de dickte van ' t vierde-déel van een quadre: 't gene op de
bafe-linie te beproeven is, de linie b> wijft aen het punt van diftantie, ende^isd'oo-
ge-punt

:
in de eene zijde van den muer is gemaeckt een deure, behoudende drie qua*

dren in de breete uyt den gront , getekent s, t, v9 x, uyt welkers vier punten van t, x,
en s, v> een kruys- linie getrocken, bewijftmen het rechte midden uyt 't punt, daer de
lmien worden overfneden, fonder den gront te gebruycken, gelijck op d'ander zijde
op den wandt wort bewefen : want van/, h, ende van g, i> een kruys-linie getrocken,
ende uyt het punt k, een perpendicule tot den gront gemaeckt zijnde tot het punt /,
isfyl ende van /, /, even veel fparie , behoudende elck drie deelen uyt den gront , en
dit is een vafte proeve,ende met defe maniere kan men veel verdeylingen maken met
geringe moeyte, ' tzy van vooren ofte op de zijden,van onder ofte van boven : vorde rs
is alhier noch een doorganck gemaeckt recht van vooren op de hooghte ende breede,
als dien op de zijde, geteeckent e, d,ƒ, «. De hooghte wort gevonden door de linie
/, v, die vcrlenght tot c> ende van c toty. Hier boven zijn noch gemaeckt vijfribben
ofte balcxkens, om de folderinge te houden, ruftende van onder op demuer : op de li-

nie q> r, wort de breede van de felve getekent , ende foo voort uyt het oogepunt op-
waertsjfan />,£,ende r,a, uyt depunten van o>p, ende q,r, is de hooghte der binten
genomen:de folderinge is verdeeltmet geftippelde kruys-linien in drie deelen,om de
plancken oftedeelenaen te wijfen, als van p>A> ende r, £,is de overfnijdinge C, de
helft ofte midden van de folderinge : van gelijke boven de linie r, ende onder de fel-
ve is een kruys-linie getrocken uyt de hoecken , waer mede de vcrdeylinge van drie
deelen wortaengewefènj.

Befcbrijvinge van de Veertbiende Figure.

TN de welcke wort vertoont een infiende Kamer metdfle opgaende deuren, opA elcke zijde een deure , en een recht van vooren. Het open der deuren begrijpt drie
quadren m den gront

:
derhalven heeft de toe-fluytingc ofte deure drie deelen , ende

het opgaen tot den muer oock gelijcke drie deelen , ghelijck de deure a, b>c>d> aen-
wijft, hebbende van a tot het open in drie deelen, ende van a tot e, drie deelen,
makende alfo het open gaen eenen halven Circkel op den gront, alhier met ftippelen
aengewefen: ' t felve begrijp van fpatie is van gelijke boven de deuren. De verkortin-
ge naer de Perfpeaive wort gevonden, treckende uyt het punt a, tot den halven Cir-
kel, alhier getekent /,en van a tot £,opden Orifont,ende van' t punt i tot h, ende
van ky uyt het punt £,op de Perpendicle h. Een linie getrocken, daer de linie van
van de linie k> b, doorfneden wort, is de verkortinge van bovenj en de deure fo ftaen-
de,ovcrmits fy totter bafe,ofnaer u open gaet,foude de poorte geblint zijn : Wiltmen
het open der poorte fien,foomagmen de deure volgens defe ftellinge van ' t oogepunt
wijder op fetten, gelijk van hm. Het verkorten vintmen van /, uyt hetpunt a, tot den
Onfon /, en van m>uyt hetpunt b, komtop den Orifon op't punt n, en fo vorders, ge-
lijk de knie van a, b} r> q> een recht opftacn der deure is aenwijfende ; houdende drie
deelen of quadren, getekent op den gront 1,2,^ ,en de deur aengetekent met a,6,e,s,
is geheel open tegen de muur: de deure aen d'ander zijde, getekent /,*,v gaet van
de bafe achcerwaert open,en is gemaekt uyt gelijke deelen uyt den grontten de deure
van vooren, getekent o,p, dewelke uyt het punt q, de verkortinge op den Orifon is
nemende: is gelijk in werckinge. Van de deure t,x} als mede van de bafe achterwaert
open gaende

, de verkortinge wort mede gevonden uyt den grondt > en foo men defe
deure van vooren naer de bafe wilde doen opgaen,foo en is uyt den gront van de pun-
ten 4, 5 ,6, maer te maken eenen halven Circkel, gelijk op de eene zijde alhier is aen-
gewefen: en uyt het punt van 't hangen van de deure onder tegen den halven Cirkel,
en foo voorts totden Orifon, ende van gelijke van ' t punt van de deure boven,weder
uyt het felve puntop den Orifon getrocken, maeckt men de felve deuren van vooren

foo



foo als men die begeert te hebben,boven defedeüre is gemaeckt een doorfiende rondt

gat, naer de dickte van den muer , gelijck die ter fijden de deure wort gefien, de werc-

kinge wort met geftippelde linien aengewefen,en dit wort mede uy t den grondt door

*
tooge-punt gevonden,boven onder het gewelfte zijn kruys-linien gemaekt met (tip-

pelen , om deverdeylinghen aen te wijfen , waeruyt een vafte handt een kruyswelffel

foude mogen maken , door het maken van de voorgaende deuren,kan men oock ver-

ftaen venfters te maken in' t opftaen,foo alfmen die begeert,ende meer noodige faken,

feer dienftighvoor Schilders,ende alle Onderfoeckers defer Konfte.

i

<BefchrijYmge Van de yijftienfte Figure.

N welcke Figure gemaeckt is den grondt van de voorgaende veertiende Figure,

^in defe wort vertoont 'fgelichte van tweeinfiende Kameren naer der Perfpeftiven,

hebbende eene folderinge tuflchen beyde, de folderinge is gemaeckt als doorfchij-

nende,met geftippelde linien aengewefen, evenwel van te vooren een bint geleyt ge-

teeckent <*.op neuten aen wederzijden,ende een ftaende bakken van de bafe linie tot

de middelfte,en voorts tot de bovenfte folderinge,om te houden de hoecken van drie

plancken , die daer ingevoeght zijn,twee in de onderfte Kamer,een op de boven-Ka-

mer , waer op ettelijcke ftucken liggen,als op de onderfte planck een Sepultrum ofte

Le(Tenaer,op de tweede eenige Boecken,en op de derde ftaen Flefièn,defe folderinge

boven 5 is de werckinge van de voorgaende dertiende Figure, op den gront ter zijden

is gemaeckt een doorganck ofte poortken op de hoogte ende wijde,gelijck den door-

ganck recht van vooren gemaeckt is,geteeckentf.g. welcke wort getrocken met den

paflèr , als hier na fal geleert Worden,om de rondevan * t felve te maken , verkieftmen

de onderfte linie van de ronde, alhier b.c. uyt het hooge-punt getrocken,van 't punt /.

en wederomvan d. e. uyt het punt h. van b.e. ende c . d. een kruys-tinie.,Waerdoor het

midden oft Centrumgevonden is,daer op een linie gerecht,is het midden van' t Porti-

cus gevonden , waer doormen een halfronde ^rHiercR^n ; yyt defe werckinge is de

doorfiende linie achter mede gemaeckt,hier is een verftekendc trap van vier opgaen-

de treden,hebbende geftelt de twee Diagonen B.C. even wijt van den anderen,boven

en onder,en de hoogte verkofen hebbende van den eerften trap, getekent 2).wekker

punt getrocken op ' t ooge,en van ©.tot E.de breede des traps hebbende,trekt van'

t

punt E. tegen de Diagone C.en voorts op ' t oogepunt,daer de Diagone D.doorfneden

wort,is den optree oft trap achter,en foo doet met de andere trappen,op defe manierc

kan men de verftekende trappen licht maken,ende noch gemackelijker uit dengront

op de boven-kamer is een doorfiende ron t gat , op de wijde van de deure onder/tgene

gemaeckt wort,ftellende drie quadren wijde van de bafe op de zy-linie , daer men het

open oft gat begeert,alhier met 1.2.3. deelen aengewefen , de felve op' t ooge-punt

getrocké, daerde Perpendiculen doorfneden worden,daeryindy 'tquadraet,daer de

ronde in moet komen , van k. I. ende van m. n. een kruys-linie getrocken wort door de

overfnijdinge het middel oft Center aengewefen,waer uyt een vafte handt lichtelick

een ronde fal formeren,ende dits eenen lichten weghjmaer wilt men defe maken,dat-

ter niet op en valt te feggen,volght de ordre van de achtienfte Figure,hoewel dit voor

het gebruyck in Schilderyen genoeg is , defe drie plancken geteeckent 0. p. q. zijn ge^

ftelt even lanck ende breedt , op de plancke 0. fiet men boven op , om datfe onderden

Orifonis, op de plancke fiet men onder tegen, als noch meer tegen de planck

wefende boven den Orifon maer het kan gefchieden,dat de plankop den Orifon ruft

gelijck de planck r. dewelcke winckelhaeck is , ftaende het gedeelte tegen den

muer, nemende van den gront drie quadren, ende anderhalve quad re van vooren, in

fulcken gevalle is den winckelhoeck de onderfte linie op den Orifon, gelijck hier ge-

teeckent is , uyt den gront is alhier aengewefenom een gat te maken, het moghte die-

nenom trappen te makenom nederwaerts te gaen : om die te maken , ftelt den paffer

met den eenen voet op' t punt v. ende geopent fo wijt,als men de treden begeert naer

difcretie alhier tot s. endeomkerende tot *.van v.f. eenPerpendicle,daerdecircu-

lare liniede Perpendicle doorfnijt, is den eerften trap, uyt het punt /.gevonden, ende



uyt het Felve punt f. van' tooge-pun't getrocken een linie tot y.en den patfèrop 'tpunt
z geopent tot (wcfende de quadre van v jenden pafler omkeerende tot/, bewij ft

met de perpendicle zy.de vaftigheyt der Felver werkinge Hier ter zijden is noch ge-
maeckt een doorfiende halfront gat , ruftende op den gront , hebbende de werekinge
van het ronde boven,waer van al de linien met ftippelen zijn aengewefen,getekent A.

(Befcbrijvinge Van defeflienjle Figure.

ALFo der verfcheyden manieren zijnom Colomnen naer den anderen in Perfpec-
tive te ftellen , foo hebbe ick voorgenomen , hier naer den anderen eenige re ftel-

len,die den Onderfoecker, d'eene voor de anderemagh verkieFen,wantFe alle corredl:

zijn en Feer dienftlijck : deFe maniere begint men , als den gront in PerFpeftive geleyc
is, alhier geteeckent a.b.c.d. endede quadren, daerde Colomnen op geftelt worden,
in de PerFpe&ive geleyt,naer de hooghteende diftantie,die men verkieft,alhier door
de Diagonen aengewefen , geteeckent e.f. g.h. welcke Diagonen , uyt de punten van
diftantie getrocken , wijFen de tweede ende derde plaetFeom de Colomnen te mogen
Hellen, ende voorts infiende Foo veel meer als men die begeert, kan men met de Dia-
gonen te wege brengen : Want uyt de quadre b. een Diagone getrocken uyt het punt
van diftantie,gelijckde Diagonen van/>. Fal u aen deanderzijdeopdeoogh-linie^.r.
de vierde plaetFe wijFen : wil men nu voorts na boven komen tot onder de bogen , de
punten van de quadre ^Vi./.perpendiculair opgetrocken,alhier geteeckent n.o.endc
van o. n.op ' t ooge-punt getrocken , daer de perpendiclen doorFnedenworden , alhier

m.p. daer hebt gy het onder tegen-Fien van de quadre van onder op den gront, welcke
twee ooge-linien u van boven, door overFnijdinge van de perpendiclen , den tweeden
ende den derden quadre betoonen , van gelijcke aen deandere zijde : wil t men nu hier
bogen hebben boven deFe tegen-Fiende quadren, foo ftelt op het midden van de linie

n. s. alhier q. den eenen voet des paflèrs, ende den anderen voet openende tot tf.ehde
omkeerende tot ^.vangelijck uyt het punt q.dzn bogeö.r.maerom temaken den bo-
ge «u. die moet naer d'ooge in PerFpe&ive komen , den welcken wort gemaeckt : de li-

nie m. /\getrocken zijnde, eride den pafTer geftelt op' t midden der linie #\ende van m.
omkeerende tot t. vindy den inFienden boge, ende van gelijcken doet men met de
volgende bogen : deperpendicle van de bafe opwaerts , overd'ooge-punt, wijftde
Centrums aen : want de kruyflinge van de Diagonen van wederzijden , over het punt
Jl.endc overde punten vande quadren a.d. is boven de overfnijdinge der Diagonen B.
uytdequadren r.ö.defelve, van de overfnijdinge^. ende de overfnijdinge der Dia-
gonen C. is boven de felve geteeckent met Z?.ende de perpendicle is genoeghfaem tot
bewijs van de vafte feeckerheyt defer werekinge.

'BefchrljVmge "van de feïentienfte Figure.

IN de welcke is gemaeckt den gront van feven gelijcke deelen , op de verkor tinge
van de voorgaende derde Figure,wefende den gront vierkantende in elcken hoek

opgerecht uyt eenen quadre, eenen Pilaftre , elcken Pilaftre gedeel t in drie deelen, de
Pilafters geteeckent b.c.d. den Pilaftre^. zijn de deelen i. 2. 3. als oock de andere
met ftippelen aangewefen , de blinde linien , die men niet Fien en kan , om het opFien
en tegen-Fien te bemercken,op de Pilafters liggen platte binten,houdendede Pilafters
te Famen,geteeckent ef.g.h. boven defe binten noch twee bogen van voren en achter
doorFiende , op de wekkers onderfte linie des voorften bints, op ' t punt onder de A.
(VeFende 't midden van geftelt den pafler, ende geopent tot C.en omkerende
tot T>. wort gemaeckt den boge E. van gelijcke uyt het punt A. den paflèr geopent tot
ƒ. maeckt men den boge F.ende van' t punt B. den pafter geopent tot K. ende omkee-
rende tot 5

.
maekt men den boge G. ende uyt het Felve punt den pafler geopent tot Ö.

maeckt men de blinde linie des booghs #.gelijck indeFeftienfteFigureisgeleert,
de welcke aengeweFen wort om de boogh-fteenen ( alhier in vij frienen verdeylt/Jhaer

geftaltc



geftalte van tegen-fien te bemercken, gelijck de geftippelde linie van den boge Htot
aen-den grondt bewijft : de Pilaftèrs van h.d. toonen met linien aen , het midden , als

l,n. een linie getrocken , ende van o.m. deoverfnijdinge van buyten, ende q sp.r.

de overfnijdingeius de midden binnen , gelijck de linien van v t. tot den gront x.y.

uytwijfen , ende van gelijcke boven , van X.r.endevan L.y.deoverfnijdinge alhier/.

geteeckent,uyt wekkers punt een Perpendicule getrocken tot het punt k.is het mid-

den bewefen op den grondt , de welcke is de proeve , ende de fekerhey t des middens

punt/, boven.

ïBefchrijyinge yan de achtienjle Figure.

TT Oewel ik meer Figuren van het ftellen van de Colomnen fal betonen,fo dunckt

ijl my , dat defe Figuren hier niet buyten propooft tuffchen beyden komen en

fullen, namentlijck defe achtienfte Figure , handelende van dezy-bpgen , gelijck de

twee voorgaende hebben aengewefen het ftellen van de bogen van vooren ; ende de

negentienfte Figure onderwijfende , hoe men een kruys-welffel fal mogen maken:

nopende defe achtienfte Figure , daer in is geftelt op den grondt een ronde in de Per-

fpëclive, volgens onfefefte voorgaende Figure: de deelenopde bafe linie, getekenc

l . 2. 3 .4.f. fal men ftellen op de voorfte ofte eerfte linie , beginnende mede onder den

boge, alhier met 1.2. 3. 4. 5. aengewefen, endede linie a.b. getrocken, ende van 5.

tot £.uyt het ooge-punt, is de zijdmuur gefloten, daer den boge in moet komen: de

linien van'tronde op den grondt, uyt de punten c.d.e.f.g.h.i. perpendiculair opge-

trocken, tegen de linie b. 5. ende vandepunten 1.2.34. op't ooge-punt getrocken,

daer de Perpendiculen doorgefneden worden,daer wordt den boge op de zijde gevon-

den endegeformeert :treckende van'tpunt/'. tot het punt k. ende fo voorts tot l.m.n.

wefende het Center des booghs, ende voorders van n.tox. de punten o.p.qr.s. alwaer

den boge mede gefloten wort: den doorftenden boge gelijck zijnde met den voorver-

hael den,wort lichtergevondemwane uyt de puften van k.Lm.n.o.p.g.r. Paralellen ge-

trocken , ende van de punten t.<v.x.y,z. uyt het ooge-punc :
daer deoverfnijdinge ge-

fchiet, daer vindt men de ftellinge des felven booghs,ende van gelijcke is gemaektop

de andere zijde,hebbende de felve helft des ronts in acht kanten gelaten,in den gront,

"terzijden,afs bovenlegen het gehemelte is gemaeckt een ronde, foo als die in de Per-

fpe&ive aldaer gefien wordt. Hier uyt kan men een gront ofte yetdesgelijcx maken,

gelijck in de voorgaende vijftiende Figure is verhaelt.

Befcbrijvinge yan de negentienfle Figure.

Achtervolgende de voorgaende achtienfte Figufe,van het maken der zy-bogen,

is alhier op defelve gemaekt een kruys-welffel boven, in de plaetfe van ' t voor-

gemelde ronde,ende dient gelet, (alles gemaeckt ende geftelt zijnde, als voorenis be-

wefen,te weten,den gront,het ronde in Perfpective , ende de vier bogen , twee recht

van voren,ende aen elcke zijde eene boge)dat de vier punten A.B.CT). zijn vierkant

van den anderen, gelijck uyt den gront E.F.G.H. met de perpendiculen worden aen-

gewefen 5 alfoo dat de vièrbogen het Center van het kruys-welffel even-naer zijn:

derhalven moet het kruys-welffel uyt de vier bogen gevonden en gemaeckt worden:

men konde het voor de eene helft ftellen , ende de ander helft even gelijck maken,

als degemaeckte helft, alfoo het voorgeftelde welffel recht van voren komt; doch

als ick gefeyt hebbe, beftaet het felve uyt de vier bogen : om defe kruyflmge des

welffel te vinden, foo deelt den voorften boge in acht deelen , gelijck als de zy-bo-

gen gedeelt zijn, ende treckt uyt de punten op het ooge-punt de linien ,geteeckent

2. 3. 4. 5 . 6. 7. 8. van den voorboge , ende het punt van de letter /. tot 2. uyt den

zy-boge, tegen de ooge-linie 2. uyt den voorboge, paralel met den Orifon alhier O.

ende voorts uyt het punt K. tot de letter 3 . op de zy-boge een paralel, als voren tot de

linie 3 van den voor-boge alhier F.ende van de letter L. tot 4 uyt den zy-boge een
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Paralel tegen de linie 4. van den voorhoge, alhier g. ende foo voorts M. tot de ƒ . uyt

wekker punt een Paralei ghetrocken tegen de linie 5. van den voorhoge , alhier h.

alwaer het Center is des welffels,ende dan roorts uy t het punt L. tot 6 . op den zybo*
ge,endevan 6. tot de linie van den voorhoge, alhier/, ende van 7. een Paralel tegen
de linie 7.van den voorboge3alhier Ziende voorts tot Aalsvoorfeyt is, ende van y/ö.
fg.Jbjkl.de punten t'famen getroken tot C.dat is deneenen boge des kruys-welffels,

gelijck de linie op den grondt van E. o.f.g. h. i. k. G. is uytwijfende, ende van ge-
lijckegetrocken de Paralellen van 6. tegen het punt m ende van 7. tot n. van 8. tot p.
ende voorts van h.m. n.p. tot B. de liniegetrocken, ende aen de andere zijde gedaen,
als voorfeytjfoois her kruys-welffel gefloten j en hoewel dat vele Meefters verfchey-
den manieren geftelt hebben, om dit felve te verftaen, foen meeneick niet dattereen
Correfter fal getoont worden ; ende oock geen', daerde proeve vafter van fal bewefen
worden : want het punt 0. op den gront is door een perpendiculaire linie, bewijfende
het punt 0. boven, ende foo voorts/ op den gront perpendiculariterop-getrocken,
bewijft het puntƒ boven, ende foo voorts elcx puntop den gront, het punt boven.
Defe Leeringe van * t maken des kruys-welffel , wort gehouden voor een van de moei-
jelickfte faken , om in Perfpedlrive wel uyt te beelden ; ende dit wel verftaen zijnde,
foude men vele andere vindingen van bogen , als doorfiende gaten , hierdoor konnen
te wege brengen.

tBefcbrijvinge Van de twintighjle Figure.

Komende weder tot de ftellinge van de Colomneiijals voorfeyt is.

IN de welcke gemaeckt iseenEdiflcievaneenPorrael, hebbende drieColomncn
vooren op de bafe, ende twee infiende , latende tufïchen elcke Colomne drie qua-

dren, ende elcke Pedeftael ofte Stilobatiomvangt eenen quadre op den grondt,wek-
kengront is gemaeckt na het verkorten van de derde Figure : ende fomen meer Pila-
ren ofte Golomnen van noode hadde, kan men met het verlengen van des ooge-punts
linien,ende de Diagonen, lichtcjick te wege brengen, gelijck degeftippelde linien in
defe Figure aenwijfen: de Colomnen worden lichtelick opgerecht , hebbende de li-

nie uyt de quadre van' t punt tf.getrocken tot onderde ^.latende deColomne aen we-
der-zijden even veel breede ende den Stilobatie ofte Pedeftael , wort uyt de punten
van de quadre opgerecht, gelijck hier defe vijfColomnen vertoonen : hetEpiftilium
onder, is op de hooge-punt van de zijden cd.verkortende, van gelijke de Corona e.f,

ende het Timpanum, foo veel de Cimatie van ter zijden g.h. kangeften worden. De
voorgaende Figuren verftaen hebbende , ende de linien in defe, fullen den Beminner
licht de fake doen begrijpen: dit ftellen van colomnen isfeer goedtendevaft, over-
mits den gront , daer ick de meefte feeckerheyt in ftelle

; dan alfoo door de Diagonen
de faecke licht kan gevonden worden, gelijck in de voorgaende feftienfte Figure is

geleert, foo fal ick hier noch een exempel ftellen, als volght.

Befcbriflinge Van de een-en-tmnüghjle Figure.

Achtervolgende de voorgaende Figure , is alhier geftelt naerden anderen in de
'Perfpe&ive vijf *Pedeftalen op den grondt, gheteeckent a. b. c. d.e. wekkers

quadren op den grondt door het ooge-punt h ende de Diagonen k. gevonden ende
ghemaeckt worden, ghelijck vooren is ghenoech gheleert. DefePedeftal a. opge-
trocken uyt de punten van de quadre, gelijck oock d'andercende van 'tpunt /./.op't

oogepunt getrocken-, fluyt men de quadren van de Pedeftalen boven,op welcke Pede-
ftalen de bafe ende Cima moeten gemaecktworden : want de Pedeftalen hebben hier
de hooghtetot de jPlinth van het Bafement der Colomne, het Centrum vande Pede-
ftael ^.alhier mAoor de Diagonen,betoont hebbende,uyt hetpunt van diftantie,ende
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aldaer een ^Perpendicle getrocken tot n. wefende de hooghte vande Colomne boven,

endc door de Diagonen aldaer de kruynmge, ende uyt het ooge-punt de vierkante

ÏMinth ofte quadre gemaekt zijnde,hebdy door de felve punten de vöordere quadren

boven, geteeckent n. o. p. q. r. onder de welcke de Colomnen lichtelijck konnen ge-

volghtworden,door de linien des Centers, van de quadren desPedeftaels,tot boven,

welcke Colomnen alhier gelaten,ende op d' ander zijde op-gemaek t zij n,ende met li-

nien voorders van den gront tot de SPedeftalen onder ende boven, als oockom hooge

zijn aengewefen. Defe Leeringe is feer fraey ende kort; maer die niet vaft en gaet,rade

ick de voorgaende Leeringe van de twintigfte Figure te gebruyeken, hoewel die wat

langhfamer is, overmirs het maken van den grondt : want in defe en is maer het ooge-

punt van hooghte te verkiefen, ende de diftantie met de eerde quadre, daer de voor-

gaende den heelen grondt met quadren moet gemaeckt worden.

BefchrijYmge Vctn de twee-en-twintigbfte Figure.

NU gcleert is het (lellen van de Colomnen op verfcheyden manieren,hebbe het

noodigh gehouden een Figure te maken,daerinnede bogen op de zijde gefien

worden,ende het maken der felver te betoonen, als mede de Colomnen d'een boven

den anderen, ende de cieraten, als de Pilafters , Piramiden, &c. ende doorfiende Co-

lomnen,als tot een Palleys dienende.

Den grondt gemaeckt zijnde, ofte als geleert is hier voren ,
zijn de Colomnen ge-

ftelt van den grondt twee trappen opgaende , ofre twee treden hooge , hebbende vier

Colomnen op de zijde •, als op de felve noch vier Colomnen boven : tot de twee mid-

delde Colomnen van de vier,is een Ocfael van twee Colomnen gemaeckt naerder hec

ooge-punt, geteeckent a.b. houdende met de Colomnen cd. het gemelde Ocfael,

maeckende boven een kruys-welffel met doorfiende bogen. Defe bogen worden ge-

maekt met d§n pafler
}
verkiefende den voorden boge, die geftelt moet worden boven

het Coronement van de Colomne, alhier f.g. ende uyt het punt denbogheghe-

trocken vanƒ omkeerende tot g. fo treckt uyt het punt e. op ?
t ooge-punt /. op welc-

ke linie den paflèr geftelt op ' t Center des binnenboogs /.met den eenen voet,ende ge-

opent tot m. ende omkeerende, wort gemaeckt den tweeden boge , van gelijcke van

n. tot o. den paflèr geopent, ende van i. tot ƒ>. maeckt men de doorfiende bogen , daer

in het kruys-welffel wort gehouden,endeop defe maniere kan men alle bogen van vo-

ren zydinghs maken, verminderende altijts naer 'tgefichte des ooge-punts : op de fel-

ve maniere zijn de voorderezy-bogen gemaeckt. Het voecht wel, dat men eenige op-

gaende trappen maeckt aen een Palleys : want het verheft hem wel, ende 'tgeeft eenen

goeden welftant. Het (lellen van de Colomnen boven den anderen , is wel om doen,

ende mijns bedunckens licht; latende de middel-linien der Colomnen van onder, ge-

tekent q.c.d.r. rijten perpendiculair naer boven, alhier getekent j. t.v. x. op de welc-

ke de Colomnen gemaeckt konnen worden met kleyne foeckinge : want de linie A.

wijd van de Cima des Pedeftaels. Het (lellen van de Piinth der Colomnen onderzijn-

de de linie A. getrocken uyt het ooge- punt, en de linie B.uy t het felve punt getroc-

ken, wijd de affnijdinge van* t Coronement der Colomnen boven,ende fo voorts van

de Architrabe-frife tot de Goronice toe , ende twee Piramiden vooren, als een door-

fiende galderye van Colomnen, alle met linien aenghewefen , het tegen-fien van de

welffel, ende de folderinge boven ruftende op de Colomnen , &c. Daer van is in de

voorgaende dertiende , achtienfte ende negentiende Figuren gefproken.

BefcbrtjvingeVande drie-en-twintigbjle Figure.

OF het geviele, dat men vanhet*Palleys fageop een fchoon geficht van eenen

muer , ghelijck dat van het voorgaende Ocfael wel konde ghebeu ren, ofte uyt

een venfter van het ?alleys, op welckemuermen wilde vertoonen in khildery e , oft
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gehouden beelden eenige hiftorien boven den anderen,ende men wildeom'de fchoo-
nigheyt hebben, dat de Figuren, foo wel die hooge ftaen , als de gene die by den Ori-
fon komen, al fouden fchijnen van eender groote te wefen : want' t gene dat verder
van ' tgefichte is,fchijnt ons kleynder,om dat ons gefichte in circonferentien loopnde
plaetfe verkofen hebbende van daermen het werck aenfien wil , fettende aldaer den
Centre,ende treek t uy t den felven Center een gedeelt des Cirkels van den Orifon op-
waerts,ende ftelt op den Circkel eenige gelijcke deelen,foo,als gy die nut fult achten,
en treckt uyt het Center de Radialen overde punten des Cirkels, getekent i . 2. 3.4. 5

.

&c. waer door gevonden wort de deelen op de muer , ende den Circkel a. h. ende op
de muer a. r. fal naer 't gefichte van dier plaetfeeven groot fchijnen te wefen, hoewel
de felvejioefe hooger loopen tegen den muer,wijder zijn fullenrende op defe maniere
kan men de hooghte verftaen, ende meer fraye faken,als gebouwen van pylaren, door
rekeninge afmeten-, ende oft geviele, dat men een fchoon gebouw/ 1 gene feer beval-

lick is om aen te fien , wilde van alfulcker formen op ' t papier brengen , ware het van
noode, dat hetfelve, door een ftilftaende Penulle ofte gatken, door een glas afgefien

worden, op maniere van defe Figure,ftaende ' t glas perpendiculair, ende d'ooge fien-

deop de een vaft-ftaende Penulle, het glas geftelt- eenen Triangel van 'tgeficht , ende
alle de Molumenten van't gene men hebben wilt , op' t glas geteeckent,endedoor de
Penulle op 't glas afgefien , fal u de felve forme in 't kleyn vertoonen, ende dit is een
goede ende vafte maniere, om alle faken af te fien, ende by trefFelicke Meeftersge-
bruyckelick ende gemeen : daerom hebbeick de werekinge alhier na-gelaten.

{Befchrijyinge Van de vier-en-twintrghfte Figure.

ENde of het noch voorders geviele, datmenin eenige plaetfen van den Palleyfe
eenige vermakelicke Perfpe&iven wilden fchilderen, die men voor heel feltfaem

foude konnen aenfien, als fchilderende een fots-tronje,met een kap van koleuren, dat
het foude fchijnen te wefen een landtfehap, oft fchilderende eengeraemte vaneen
fchaep,^. dat het fchijnenfoude eenen feer feltfamen Draeck, ende menigerley des*,

gelijcke faken , die men in Palleyfen tot vermakelickheyt begeert te hebben, foo heb-
be ick hier eene Lefte ghemaeckt voor generael : want uyt het maken van defe , kan
men lichtelick andere maken.

Het quadraet a.b.c.d. gemaekt zijnde,wort daer in geteeckent 'tgene men begeert,
alhier eenen fittenden brack-hont, die getekent zijnde,wortm quadren verdeelt 1 . z.

3 .
4- viermael vier, dat is feftien quadren , de linie b. c. verlenght tot e. ende van a. d.

totƒ ftelt dan de felve deelen van 1.2.3.4. op de linie van d.f. in gelijcke deelen 5.6.

7. 8 . ende verlenght de linie g. h. i. tot de linie e.ƒ ende teeckent ofte ftelt in elcken
Quadrangel ' t gene in den quadre is gemaeckt, fo fal't eenfeltfaem gedrocht gelij ken:
om dit te fien, gelijck den voorgeftelden brack , foo ftaet met het geficht der oogeee-
nen Triangel daer van,houdende de ooge tegen het papier ofte fchilderye,alwaerghy
den brack fult fien , gelijck hy fit,ende op defe maniere kondy vele andere faken ma-
ken :het vierkant van c.d.ef.rontom meteen beflach gemaeckt zijnde,als wel bewaert,
ende van vooren open, ende een open van r.^.fiende naer e./. foo is het als in een kift,

daer de voordeuren afzijn. Defe dingen zijn vermakelickom fien, voor de gene, die
feltfaeme vremde dingen beminnen.

föefcbrijvinge "Van de Yijf-en-twintighfte Figure.

1 17 Aer in is geftelt een maniere van eenen trap , om van vier zijden op ende af
VV te gaen, alfoo de verfteeckende trappen licht worden te wege gebracht,
uyt de gronden van de derde Figure, als hebbende de eynden van de trappen even
langh , ende oock uyt de voorgemelde vijftiende ende twee-en-twintighfte Fi-
guren kan ghemaeckt worden , foo en foude men nochtans defen opganck daer
uyt foo wel niet verftaen : want defen trap oft opganck kan dienen aen een fon-
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rcyn , oock om een Trophé oft Piramide op te fetten, ende meer ander faken, om den

felvenopganck beter te verftaenjis alhier vertoont de helft van de Ignographie,w.elc-

keGeometrifche grondt, alhier is gemaecktin Scenographic , nae de gewende ofte

begeerde hooghte , en de diftantie , gelijck hier vooren in verfcheyden Figuren wort

geleert: den eerften trap ofte optreed' gemaecktzijnde,fooals men die begeerr,alhier

geteeckent^.^. ende men begeert de volgende trappen te hebben alle van defelve

hooghte naePerfpeclive, footreckt men een linie van de bafe tot den Orifon, alhier

i.k. ende de linie/.^. verlenght tot de voornoemde 1 iniealhier m. laet dan van het punt

m.wy t het hooge-punt een linie trecken tegen de bafe,alhier «.ende van nxoi het punt

k. een linie, ende getrockenperpendiclcnuyt de punten op.q. uy t den gront, gelijck

de Scenographie aenwijft,ende van het punt^.tot het punt van diftantie een linie ge-

trocken , komt de overfnijdingevan deperpendicle op 'tpunt £\ v/eickers linie c.t.

verlengt tegen de linie ri k. alhier s. ende van s. uyt het ooge-punt getrocken tegen de

linie /X alhier v. ende uyt het punt v. een paralel met c.s. alhier ^dat is den tweeden

trap , ende uy t het punt d. op 't punt van diftantie r.vindy de tweede Bardis, ende fo

voorts op de felve maniere met de andere maeckt men de trappen e.f.g.h. ende voorts

uyt de punten a.b. getrocken op ' t ooge-punt , ende uyt het punt A.tot het punt van

diftantie deoverftiijdinge/.opgetrocken tot x. fiet mende doorfchijnende hoogh-

te des traps achter,ende dit is een vafte werekinge uyt den gront,ende feer dienftelick

tot meerfaken. Devoorderlinien wijftdeFigureklaerlickaen.

Eerdatickkome tot de befchrijvinge van de fes-en-twintichfteFigure, foomoet
men verr?aen,alfoo der veel fchoone obfervatien zijn in de Perfpe&ive Konfte,dat fo

als het glas wort geconfidereert , daer men de Perfpediive punten op affiet j dat in'

t

felve de Figuren haeralfoo vertonen, dat is, indien het glas perpendiculair ftaet, met
het gene dat men fiet, allelinien perpendiculair wefende,blijven perpendiculair tot

het ooge-punt toe : Maer indien het glas Paralel is met den Orifon,als waterpas met
den platten gront, in fulcken gevalle loopen de perpendiculen een punt naer het

gelicht der ooge -

}
ende wat op den gront ronc ofte vierkant is , verminderthem alfoo

inkleynte naer het ooge-punt maer'tgenerontis^lijftront.ende'tgène vierkant is,

blijft vierkant 5 maer oft men nu wilde fien te gelijcke door het glas,den gront ver-
kortende,cnde het werek verfchietende oft verminderende,gelijck men dat wel ftel-

lenkan,fomofte in fulcken gevallede Se£He,tafel oft glas fcheuns oft nuisftaen, door
welkers fcheunsheyt het beyde tegelijck kanworden gefien: defeinven tie is fomtijts

by eenigefoo gedreven geweeft , datfe 't felve achten de grondigfte inventie te we-

fen,overmits het by eenigevoor een groot fecreet wort gehouden,ende verachten an-

dere fraye Geeften, diehaer met de eenvoudigheyt der Konfte hebben gequeten,we-

tende '
t felve met veel bondige redenen te bekleden^ andere verachten defe inven tie,

alsoftfede Konft nieten verftonden,diefulcxfuftineren. War my belangt,ick houde
voor aengenamer,dat men de Se&ie , tafel oft glas ftelle perpendiculair , gelijck ick in

mijn geheel werek hier tegenwoordig hebbegedaen: 'tis het gebruykelickfte ende het

aengenaemfte^dan volgens de leeringe van ' t geftelde glas nuys oft fcheuns, hebbe ick

alhier gemaeckteenen wendeltrap,alfoby veel fraye Meefters de wendel trappen ge-

maeckt zijn recht opgaende maer geene die ick gefien hebbe op defe maniere : ende
defen welverftaende, en falder genen wendeltrap gevonden worden , die de Verftan-

dige niet en foude konnen maecken ; en op dat ick niet en fchijne hier wat vreemts te

toonen , fiet in het Boeck der Perfpective van Vignola^ een expert Meefter defer Kon-
fte,defelve heeft op 't fol. 8 8,, een gebouw gemaekt, verkleynende daer de hoogte bo-

ven, op de feve werekinge van mijn voorgenomen Figure des wendeltraps , endehy
heeft 'tfelve met goede redenen bewefen : daerom, die het niet begrijpen en konnen,

moeten 't felve niet verachten, oock niet kleynachten> maer laten 'tin fijn waerde.

(Befchrijvinge Van de fes-en~twintichfle Figure.

IN de welcke wort vertoont de Ignographie van een wendeltrap, hebbende de plat-

ten gront ofcirconferentie in 1 6 delen,de dikte vande fpü in' t midden,en alles tegé

de bafe



de bafegetrocken, ende't felvein*t verkorten geleyt,als verhaelt is, naer'toogepunt
a. ende het puntvan diftantie,'t welck de linie b. isaenwijfende, hebbende een conter
ofttegenpunt boven,daer alles naerisverkleynende,gelijk de linie vf.Z?.C.!D.aenwij-
fen,loopende naer boven, volgende de geconfiderëerde Sectie, tafel oft glas,daermen
dat op maken wilt : de fpil opgericht zijnde uyt den gront , moet nootfakelick boven
op ' t tegenpunt haer mede verliefen,ende dienvolgende foo moeten alle de optreden
trappen ende deelen op de fpil, hare verminderinge allenskens gevonden ende aen^e-
wefen worden. Soudcmen feeckerlickdegewenftefakeindefenvertoonen. Om defe
delen van verminderinge te vindé,is alhier een linie gerecht perpendiculair op 't punc
geteeckent 1 3 • wefende het midden van den gront , op welcke linie geteeckent is de
hoogte van den eerften trap op de fpil, ende fo voorts al van gelijcke delen geteeckent
fo veel als men de trappen van doen ofte van noode heeft, alhier van 1. 2. 3. \.&c. tot
\ 8

. deelen aengewefen,ende dan een linie daer beneffens uyt het punt 1 3 . tot het con-
terpunt, alhier geteeckent^. ende alle de deelen van de Perpendicle van 1. 2. 3. 4. ér.
tegen de linie d. uy t het ooge-punt getrocken,ende dan voorts op de middel-linie van
de fpil met paralellen aengetrocken, welcke paralellen u de rechte verminderinge van
alle de deelen op de fpille aenwij fen,gel ijck de geftippelde linien betoonen:dit gedaen
zij nde, wort uytden gront alle de delen der trappen, komende tegen de fpille perpen-
diculair? opgetrocken, en de felve wijfen de 1 6 . omgacnde deelen op de fpille (geliick

decirconferentiedeswendeltraps) aen, alhierop de fpille met 1. 2. $.4. $.&c. aenge-
wefen : de makinge van de trappen, kan men op verfcheyden wijfen te wege brengen*
eerftelick treckende elck punt uyt den gront op naerhet conter-punt boven , ende de
linien van de punten gaende naer het Centre van de fpil,voorts verlenght totden Ori-
fon, ende dan uy t de hooghte des traps,op de fpil genoteert uy t het felve punt van den
Orifon naer vooren, foo wijft deoverfnijdingeden optreed' oft trap, ende foo voorts
met de andere : de andere maniere is , treckende een linie perpendiculair uyt het punt
vande Ignographie, daer op geftelt alle de hooghfte der trappen, alhier e.f.g.h.i.k.&c.
tot t . aengewefen, ende tuflchen de twee linien A. B. verdeylt de deelen der trappen
op de zijde uyt den gront , alwaer alle de trappen worden bequamelickgevonden met
Paralellen naer de fpille, ende de vier linien van A.B. CD. gaende boven naer het
conter-punt, begrijpen den omkeer des wendeltraps : indien men defen trap liever
hadde recht opgaende, ende de verminderinge naerde diftantie op 't ooge-punt, foo
treckt de vier linien van A.B. CD. van onder uyt haren gront perpendiculair open-
de de fpil van gelijcke , ende ftelt de deelen op de voorfte linie, ende doet als verhaelt
is, achter-latende de twee linien d.e. foo maeckt men alles perpendiculair, endeié
lichter te maecken : de linien in defe Figure, fal den beminder meer openinge geven.

BefchrijYmge Van de fiven-en-twintichjle Figure.

AChter-volgende defe voorgaende Figure , hebbe ick hier geftelt eenenopgc-
maeckten wendeltrap naer de voorgaende leeringe, doende twee keeren om de

fpille, ende de verminderinge naer het conter-puntnemende : indien menden felven

meer keeren wilde doen hebben , moet op de zy-linie de verdeylinge geftelt worden,
ende foo voorts op de fpille, ende ghedaen als verhaelt is : defe trappen hebben van
vooren hare Proje&ure oft overfteeckfel, ende begrijpt de circonferentie fefthien

deelen, als vooren gefeyt is.

!Èefcbrijvinge Van de acht-en-twintighfle Figure.

EEr ick fcheyde van opgangen ofte trappen, duncktmy eenen opganck alhier te

brengen , die in Palleyfen voor eene fchoone rariteyt kan worden gebracht, wek-
ken trap men van twee zijden opgaet , ofte neder af-komt : de Perfpe&iveis hier niet

in de



in de trappen geobferveert,uyt oorfake, datfe recht opgaen ; ende ick hebbediefoö
gelaten,om de kenniffe van dien niet te verduyfteren,ende is eygentlick in Orthogra-
phie geftel t, gaende den felven trapom een rondeColomne ; in voegen, dat men den
eenen kan afkomen , ende den anderen opgaen , fonder malkanderen te raken. Defen
opganck, alfoo hy hier wort vertoont, is gemaeckt in VranckrijckteSciamburgin
een Palleys , het welcke den Koningh Frahcifcus dede maken , van welcke dat de In-
venteurs ende Boumeefters ^xtn^PiedrodelBorgo ende Ian Cq/ïn, beyde loffelicke

perfonagien. Ick hebbe hem gevonden in'tBoeck van Perfpecliven,gemaekt bjlaco-
bus Barotius de Vignola : Om dat het felve Boeck hier qualick is te bekomen, ende de
Figure daer benevens grofis gemaeckt in hout-fhee,foo hebbe ick hem (ten dienfte)
hier goet geacht by te brengen.

De Ignographie C. fal de openinge beft aenwijfen van den omkeer, de welcke de
circonferentie heeft invier-en-twintich deelen , alfoo dat elcken opganck heeft vier-
en-twintich trappen in de ronde , foo wel den eenen , als den anderen. Den opganck
aen beyden begint A. ende B. ende zijn de opganghen gheteeckent van 1.2.3. &c
omgaende (alfo haer eenige trappen verliefen^tot vier-en-twintich toe ; ende dan we-
der beginnende van 1.2.3. &c. wijfende aen den tweeden omkeer. Defen omkeer is

in vier-en-twintig genomen, om dat de felve in de hoogte moet klimmen om de twee
opgangen te vinden : want foo hy leegerquame, en waerder geen fpatie 3 alfo de trap-
pen ofte treden fouden te hooge moeten geftelt worden : ende men heeft hem wel te

verfekeren van de Autheuren voornoemt, datfe op de gelegenthey t wel hebben gelet.
In de felve Colomne ofte Pylaer zijngemaeckt locht-gaten tot verfchoninge, hebben-
devan boven als onder den opganck endeforme van klimmen,gelijck de treden van E.
naer boven, ende F.G.aenwijfen : ende hoewel deletter vf.ftaet op nombre 7. als be-
toonende den eerften optreed', foo fal men weten,datvan ^.toc ©.zijn 24.optreden
ofte trappen, als ftaende de letter T>. op nombre 7. als verhaelt : Endeom dat men by
defe maniere de Ignographie foude confidereren van 7.8.9. &c. tot 19. toe, alsop-
gaendeende klimmendeswefende A ip dé opganck,en H.de helft der circonferentie,
houdende twaelftrappen, de bevallikheyt van defen trap heeft dien trcftelicken Ma-
thematicus Vignola voornoemt, hem niet ontfien te brengen infijn Boek,en te fego-en
wiefe voorhem gemaekt hebben daerom,dat ik vertrouwe,hetmy mede tot dank fal

afgenomen worden, want diede 1 felven hebben te gebruyken,fal hy dienft doen,&c.

Befchrijvinge yan de negen- en-tn>inghjle Figure.

GElijck als ick hier voren hebbe betoont, in de fes-en- 1wintigfte Figurejhet ver-
korten naer boven , door het maken van eenen wendeltrap

; alfo vertoont defe
jegenwoordige Figure hetftellen van een infiendeEdirTcie,'tgene men van boven ne-
derwaerts is fiende

: Soo moet men weten , dat de feftie, tafel , ofte doorfiende glas is

alhier Paralel ofte waterpas met den grondt : dat geobferveert zijnde , blijven alle de
quadren vierkant op den grondt , hoe verre fy van der oogen mogen wefen , ende dit
geconfidereert, fal haeft de Figure begrepen zijn. In den gront heeft de felve vij ftien

quadren lenghde, endetieninde breede, het welckeden platten gront is binnen de
pylafters, gheteeckent a.b.c.d. het punt van de ooge , daer de Edifïcie mede ghelien
wort e. elcken Pylaftreop den gront gegeven twee deelen, uyt wekkers midden van
de pylafters uyt den gront opgerecht wort een linie, komende naer boven toe getroc-
ken, op welcker linie de pylaren onder, als op den middel-gront , en boven gemaeckt
worden

, ftaende deColomnenopdeonderfte pylafteren
; ende hebbende daer bene-

vens eenen gront naer de ordre van den onderften,gelijck degeftippelde linien uyt de
quadren-punten van den gront, onder h.i.k. geteeckent, aenwijfen } komende tot
den tweeden grond t l.m.n. ende foo voorts rontom, als oock noch hooger komende
tot den derden gront, op de welcke ftaen de Pedeftalen op de maniere van den twee-
den gront , ende daer op eene lijfte rontom , ftreckende als voren, ende drie pylafters
tuflehen de Pedeftalen. Op den middelften grondt worden de quadren aengewefen,
zijnde grooter,als wefende nader de ooge. Hier in zijn veel fpeculatien voor den On-
derfoeker der Konfte,en konné veel frayicheden op defe maniere gevonden worden.

C Befchrij*
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Sefcbrijvinge van ie dertigbfte Figure.

N wclcke Figure wort vertoont den Geometrifchcngront van den nieuwen Hof

- van den Doorluchtigen Prince van Oranjen in 'sGraven-hage, wekken Hof(naer

iijne groote) foo fchoon is, ende foo wel geordonneert , als ick meene dat men eenen

foude konnen fien. De lenghde is vijftien roeden ende vier voeten :
de breede is acht

roeden , vier voeten , geteeckent a. b. c. d. hebbende op de vier hoecken vierkante

prieelen , geteeckent o.p.q.r. als noch vier ronde prieelen, geteeckent e.f.g.h. met

een pavillioen in' t midden, getekent /.het welke van binnen is gefchildert met loof-

werek ende pylafters , als oft men daer door fage tegen een blauwe locht t men komt

in 't felve pavillioen door het open van de ronde plaetfen van den Hof, als oock door

de ronde galderyen , geteeckent k. I mitfgaders de rechte galderye m. n. welcke gal-

deryen zijn gemaeckt vanbinnen met eyeken palen, boven rondt, ende alles groen

severwt , alwaer de groente boven over is geley t : De ronde galderyen zijn afgedeel t

in 't midden meteen rondt perek , afgedeelt in vierdeelen , elck deel metgelijckhey t

van palme verciert,hebbende in elck midden van 't perk een fonteyn, feerkonlhgge-

houwen van herden-fteen ,
geteeckent * t. om welcke ftaen acht groote blompotten,

feer aerdig gemaekt naer de maniere van de Anticquen gebronfeert , de felve verciert

met fchoone blommen. Noch zij n in de felve,tegen de ronde galderyen ,
rondomme

blompotten geftelt, een weynighkleynderals de middelfte, alle gebronfeert or het

koper ware , vol blommen ; als noch in' t vierkant tegen de muer rontom groote pot-

ten, als vooren, daer in dat ftaen Oranje-boomen met bloeytfel, ende de appelen daer

aen , als feer luftighom fien : oock Vijgeboomen , Olijfboomen,ende Lauwerierboo-

men,ende van't begin des jaers tot het eynde,elck naer fayfoen, foo van blommen als

#uyden, zijn in de gemelde blompotten. Debreede van de ganghen, als galderyen,

kan men doordebyftaendevoetmaedichtverftaen 5 ende, om kortheyts wille, ge-

laten: Beftaende de vc^fniaetin^ .
Rijr%ntfche roeden,elcke roede van 1 2.voeten.

Defen Geometrifchen grondt is hierboven gcleyt in dc Perfpcftivc ,
ende dat nae

voorgaende lecringé: daeromwy hier geentager befchrijvingemaccken1
en lullen 5

zijnde defe Scenographie geteeckent c.d.ef. gelljck de Figure is bewijfende.

BefchrijVmge Van de een-en-dertighfte Figure,

IN welcke Figure vertoont wort den voorfz. Hof in de Orthographie , op dat den

liefhebber de fake te beter verftaen magh, zijnde alles naer mate ende ordre ge-

ftelt' ende uyt de punten van de voornoemde Scenographie opgerecht. Alhier fiet

men het maeckfel van de groote ronde galderyen, als de fchoone prieelen op de hoec-

ken, inde midden oock het pavillioen,ende de twee fonteynen, met de blompotten,

als de perken,daer men door de galderyen inkomt, befloten met eenen hoogen muer

van de drie zijden ,
Zijnde buyten de muer op'tbuyten-Hofgeplant hnde-boomen,

om den Hofte bevrijden van winden, en anderfins. De voorfz. galderyen zijn aireede

bewafTen met het loofvan bukenboomen , fo dicht, dat men bevrijt is van eenigh ge-

ficht,als voor de hitte der Sonne. Om het voorfz. pavillioen zijn gefet acht lindeboo-

men, op elcken hoeckeene , als twee op elcke zijde, om de felve met groente te be-

kleeden, op dat men geen fchaeljen-dack en fie. Hier is noch bygevoecht het nieuwe

Lufthuys met de galderye,foo als het aen den Hof isgemaeckt,welcke galderye heeft

1 7 pvlaren, met de Pedeftalen naer de ordine Dorica > houdende de felve feftien bo-

gen , waer van drie bogen heeft de huyfinge , ende vier bogen is het vogelhuy s langh,

Inde negen bogen is de galderye,daer een grotte in gemaeckt is,die feer kondig ende

vercierlick gheordonneertis , met fpringhende waterwereken daer in, depylaren

alle van witten arduynfteen. Boven de vier bogen,is de foldennge van de heele galde-

rye tot een vogel-wooninge , vol zijnde van Canarien , die oock in de torenkens op

de galderye haren vlucht hebben. De kameren benevens den anderen,als boven den

anderen,zij n de verhemelten,met grooten kofte ende arbeyt,feer konftigh verguit en

verciertj in voegen, dat de huyfinge,galderye,ende Hofmet den anderen haer in een
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goede wel geformeerde ordre zj n vertonende,ende in aller manieren wel vooreeneri

Lufthof magh worden gehouden: Die voorgelaten fondament voor den Hof,ghe-

teeckent a. is den muer van't HofvandewooningevandengrootenPrincevanO-

ranjen j ende b.is de gracht, die tuffchen dewboninge ende 'tHofleyt jende c. is

den doorgang, om van binnen door^e wooninghe in den Lufthofte komen ende

d. is een poort, ftaende tegen het Buyten-Hof: De vorder Orthographie, kan men in

de Figure beter verftaen,als menfe door fchrijven foudekonnen bekennen : Men kan

hier oock ten deele bemereken , hoe de fchoone Blom-potten zijn geftelt, foo in de

midden, als teghen den muer van den Hof 5 hebbende den muer boven het deckfel

rontomme Kanteelen van witten arduynfteen , niet alleenlick tot bevrijdinge ;
maer

oock tot een fchoon cieraet vertonende : Als noch van binnen den voorfeyden muer

zijn feer dicht gheplant haghbuken , om den felven met groente te bekleeden : alles

feer vrolick omtefien,^.

Befchrijvinge Van de twee-en-dertigh/ie Figure.

KOmende nu tot de verfettende ftucken ,
' t gene men huysraet mach noemen :

eerftelick wort alhier vertoont een bloot Ledikant met twee ftoelen , en dat op

den gront van onfe voorgaende vierde Figure, wekken grondt ick gebruyeke om de

fake beter te verftaen. WatdenPreeckftoelbelanght , gheteeckent A. begrijpt op

den grondt a. b. c. ^.wekker punten getrocken op de punten van diftantie f.g. ende

de hooghte des Stoels ghemaeckt naer begeeren i.n. ende boven /. m. endede /. k.

op 'tvoornoemde puntƒ ende van n. op ' t lelve punt , van gelijcke Lm. ende van n.i.

tot g.ende van kg. foo wort den Stoel volmaeckc opdenkant, naer het geficht der

ooghen h. maer foo men defen Stoel meer wilde verdraeyt maken, dat hy met den

grondt geen gemeenfchap en hadde, foo waert van noode de Ignographiete maken

foo als men die begeert, eüdede.felve in Perfpe&ive te leggen, gelijck hier voren ghe-

leert is : en dit ül dienen tot waerfchouwinge van alle verfettende ftucken, Den Stoel

B. heeft fijne verminderinge op 'toogepunt, als de breedr <>p <*é g»-«nt genomen zijn-

de: de perpendiculaire ftijlkens vande Stoel opgetrocken,is lichtelik te wege te bren-

gen. Het Ledikant, geteeckent C. worden de twee voorde Pylaren naer difcretie ge-

ftelt van wijde,alhier op de bafe getekent a.fcende defelve perpendiculair opgerecht,

ende geftelt de olaetfeom de onderlagen, ende matras ofte bedde op te leggen, alhier

c.d.e.f. ende de blinde ïinien op. opgetrocken,ende de twee ftijlen ofte pylaren q.r.

na difcretie in bnghre op de mate van fes voet perpendiculair opgerecht , worden de

linien op hare punten naer het ooge-punt getrocken, s.t.v.x. tegen de twee ftijlen q r.

met wekker punten de linien Paralel t'famen getrocken , wort het hooft-eynde des

Ledikants gefloten , ende van gelijcke boven met de lijften y.z. het punt //.boven,

maekt het pavi ioen,als vallende achterwaerts af, ' twelck gefchiet en gemaeckt wort

op't rechte midden van't Ledikant, als van i.tot 2. treckende naer a.b. De linie, ge-

teeckent I. cn 'tfelve tot hetpunt H. ende van H. op 't ooge-punt getrocken, ende

'tpunt L.wefende't tweede punt van't pavilioen, gevonden hebbende, 'twelk uyt

den gront met een perpendicle, als de voorgaende 1. H. gemaekt wort,latende van de

achter-ftijlen ni voren een gedeelte op den gront, gelijck voren van Z.^.fo fluy t men

het Ledikant boven hoewel daer verfcheyden manieren zijn om diergelijcke faken te

wijfen , fo houde ick de gronden voor het fekerfte , om de aenwijfende letteren beter

te doen verftaei. Ick hebbe de Pylaren vierkant gelaten , om de linien daer van beter

te bekennen.

tBefchrijvinge Van de drie-en-dertighfte Figure.

IN de welcke is geftelt, op den gront van de voorgaende tienfte Figure , twee vier-

kante blocken over den anderen geleyt : Hermaken van den gront is voor-geleert

den onderften ölock op den grondt , geteeckent a. b. c. d. den bovenden block is op

den gront geteeckent e.feh, hecooge-punt /. ende het punt van diftantie de linien
D J

C 2 van



van de punten a. b. c. d. verhooght naer begeeren, alhier m.n.o.p. ende van m.o. ende
w.ö.op 't ooge-punt /.wort den onderden btockgeformeert, ende uyt de punten van
eƒ perpendiclen opgetrocken tot s.r. ende ƒ . wekker punten op 't punt van diftan-

tie k. getrocken , ende van de felve punten naer het punt /. ende de punten van g. h.

opgetrocken. DaerdeDiagonen de perpenckflen doorfnijden,daer wortden boven-
ften block mede gefloten. In't midden op defe Figure is geftelt een banck ende tafel;

de banck ftaende naer het ooge-punt, hebbende de wijde vang.b. welcke punten
door liniennaerdifcretie perpendiculair opgetrocken, alhier boven met ghel ijcke
letteren^.,6. geteeckent,ende van#. tot/, wefende de lenghde ende het achter-eynde
van de banck,als hebbende geen Projefrure ; maer wel op de zijden van£. h.ende i.k.

als oock de Proje&ure ofte overhanghfel van den voet van voorvan gelijck de
Figure is bewijfende.

De tafel alhier verfet ftaende, geteeckentopden gront a.b.cJ. begrijpt fes deelen
indebreede, ende tien deelen in de lenghde : de Projed~bure heeftop den gront buy-
ten den voet van de tafel een gedeelte : het ooge-punt e. en de punten van diftantie/.

op wekkers punten den gront is in quadren verdeylt , en dien volgendede tafel ge-

maeckt, als van a.b. tot /.ende van ad. totƒ aen d'ander zijde, ende wederom van
^.f.ende van d.c. tot de puntenƒ aen weder zijden van' t ooge-punt: ende defe vier

punten perpendiculair opgetrocken naer hoogte, geüjck men de tafel begeert, alhier

met gelijcke letter aengheteeckent, van a.b.f.als vooren, ende van a.d. ende weder
van d.c . totƒ ende van b.c. totf. is het vierkante des tafels gefloten, onder de welcke
men den voet ftelt , naer uytwijfen van den gront : Wilt men de quadren van de voe-
ten op den gront boven op de tafel toonen, treckt de punten van m.n.o.p. perpendi-
culair op het opperfte van de tafel, ende van de felve punten naer de punten van di-

ftantie getrocken. Alfoo is de fake gevonden, ende door defe middel kondy op de ta-

fel uyt den gront verkiefen een fulcken plaets , als men bcgeerr,om yet , dat men wil
daer op fetten , gelijck hier onder de felve tafel noch eens gemaeckt ende gefchadu-

wet is,daer op gefet eenen kandelaer met eenen beker : op den gront is noch gelet een
brant-yfer, *t gene door de geftippelde linien licht kan begrepen worden.

föefchrijVmge "Van de Vter-e?i-dertighjlc Figure.

WT de leeringdvan de voorgaende Figure, van het ftellen eender tafel op den
kant,kan men defe tegenwoordige Figure by-naer verftaen te maken,wefen-

de een lijnwaet-perffe, waer van de tafel ofte onderfteplanck begrijpt op den gront
negen deelen breede van a. b. ende elf in de lenghde a. c. wefende de circonferentie

a.b.cd. voorders met het optrecken , als oock den voet gedaen , als vooren geleert is:

brenght men de twee ftijlen op de felve mate ende breede van den doorfchijnehden
voet van de verhaelde perfle,uy t de punten des tafels de perpendiclen getrocken : de
pylafters Lm. gemaeckt, ende daer in gevocght den ftijl n. ende van g.i. ende b.k.cen.

overfnijdinge, vint men het midden om de fchroef te ftellen 5 alles met Liniamenten
van ondér tot boven aengewefen uy c de zy-punten van' t geficht der.ooge,geteeckent
e. ende naer het ooge-gefichts puntƒ Defe perftè is de breede ende lengde wat groo-
ter gegeven , als het gebruyck is ; maer dat is gefchiet, om de Figure beter uyt te beel-

den. Oock foo fpreken wy van Orifons, ofte punten van diftantie, gelijck hier voren
is gefchiet j maer wort verftaen een diftantie, dienvolgende een punt ; maer de werc-
kinge gaet met twee punten (wefende even wijt van der ooge-punt}veerdigerende
rafter, oock fekerder voort.

Sefcbriflinge Van de Vyf-en-dertighjle Figure,

ALhier is gemaeckt den grondt als voren, ende in de vierde Figure befchreven:

op den felven vier ftijlen,houdende tfamen onder den voet5met drie bodemen,
eenen



cenen onder den Orifon , ende twee boven , op 't gefichtecnde ooge-pünt e. ende dé

punten van diftantieƒ gemaeckt •, ende die is gelijck een buffet niet bekleet met pen-

neclen, welckers grondt, voetftijlen, bodemen al te famen kan begrepen worden uy t

dc voorgaende Figuren, door aenwijfinge van de geftippelde linien j alleenlick moet
men letten dat de ftijlen vierkant opgaen,daer de bodemen in vaft liggen ende noch-

tans fo wel voren, als ter zijden mee de ftijlen gelijck zijn, als van a.bx.d. welckhet

uytterfte is van de vier ftijlen, ende vandekruyflingeuytdezy-puntenƒ toeƒ ge-

trocken, wijfèn deliniendeinfnijdingevan de ftijlen, ende deformevan'teegenfien

des bodems c.f.g. h. van gelijcke onder ende boven gedaen, wort ' t felve volmaeck c.

Hier is aen d'andere zijde van ' t ooge-punt gemaekt eenen ftoel naer voorgaende lee-

ringejende alfo den felven verfet is,fal men,om het midden der lene achter te vinden,

een kruyflinge flaen van m.p. ende o. n. daer mede de middel-linie r. ghevonden is,

daer men de punten der lene mede vindt : defen ftoel is wat te groot genomen op den
grondt, om beter de fake te verftaen. Alhier ter zijden is gemaeckt een deure, heb-

bende de dickte van een gedeelte uy t den grondt : ende boven de deure is alhier ge-

maeckt een vierkant doorliende gat, hebbende tweededen breedeende hooghte:

want de deure begrijpt vier deelen op den gronde : Ende heegefchiedc wel , dae men
fulcken lichc boven de deure ftelc. Ende de deelen van de bafe op de zijde geftele, al-

hier 1.2. 3. 4. ende vanherpunt d.c. op* t ooge-punt e. twee linien getrocken, ende

van de punten i. tot m. ende van/. totk. vindt mende perpendicle^Adaeis de mid-

den van deruyt: treckendedan van a.g. endeg. b. voorts eoc h. ende h.a. fooisde

ruyt voren geformeert. Van gelij cke gedaen met d'achterfte linien, wort defelve vol-

maeckt : op de andere zijde is gemaeckt (boven eenen door-ganck} een gat,wefende

vierkant , wekker deelen opden grontmet 1.2. opgetrocken tegen de muer boven,

ende op de kant defelvedeelen geftelt, treckende op 't ooge-punt de twee deelen:

ende de overfnijdinge van deperpendiclen wijfèn aldaer aen vier punten , daer mede
het gatwort geformeert , geteeckent a.b.c.d. ende het doorfiende van buyten e.fg.h.

met ftippelen aengewefen : Ende dit verftaende, kan men alle gaeen op platte mueren

te wegê brengen : dcfolderinge alhier is gemaeckt naer voorgaende leeringe.Wat het

gebouw in' t verfchiet belanght , daer fullen wy hier naer in de onderwijfinge van de
Lantfchappen van fpreken.

Befchrijvinge Van defes-en-dertighfte ende feVen-en-dertighfte Figure.

EER ick komc tot de Lantfchappen, foo hebbeick goet geacht defe Figuren te

ftellen met de gronden daer by, om de bouwinge ende de fake beter te vatten.

Defe gronden in Perfpe£tive geleye zijnde naer hee ooge-punes gefichee H. ende het

punt van diftantie, 'tgene de linie c . aenwijft, zijn alhier uyt elcker punt uyc den

gront opgetrocken perpendiclen , en de felve boven den Orifon door de ooge-linien

gefloten, gelijck als in den gront is betoont. Defe opereckinge dient wel verftaen

te wefen : want men kan hier op maken torens, huyfen , pavillioencn, endedierge-

Iijcke,gelijck in de volgende Figure fal betoont worden. Sy kan oock wel te pafte ko-

men, nemende de linie A- voordebafe, dan heeft men de gront onder ende boven
voor de zijden : van gelijcke de letter B. voorde bafe genomen, waer door men met

kleyne moeyten vremde gaten kan doorfiende maken. Blocken ofte vierkante bak-

ken op malkanderen, ende de gronden geimagineert van A. of B. naer deooge, gaen

alfoo vaft als de voorgaende bafe. Defe ïpeculatie kan den onderfoecker eenige liefde

verwecken, om wat vreemts te maken ende te verfinnen.

Befchrpinge Van de acht-en-dertighfte ende negen- en-dertighfte Figure.

OP de voorgaende gronden hebbeick hier gefteltgebouwen, met blinde linien

van den gront doorfchijnende,hebbende deacht-en-dertigfte Figure in't mid-

den eenen toren , ende befet met vier pavilloenen , getekent den gront met x- 2. 2 4.

C 3 elcks



elcks pu nt in den grondt wel waergenomen , ende de perpendiclen opgerecht, ende

op 't ooge-punt getrocken , worden de vier pavillioenen gemaeckc j maer den toren»

alfo die vier breede ende vier fmalle zijden heeft, maecktdenfelvenachtkantighte

zijn: derhalven is uyt den gronc de fmalle zijde tot den Orifon getrocken,alhiergete-

kent a.cnde aen de andere zijde bewijft de linie b. het ander punt na den Orifon, uyc

wekker twee punten alle de fmalle kant-linien moeten getrocken worden, foowel

die onder, als bóven den Orifon komen. Hier zijn op'tdack venfters gemaeckt, alles

mee linien aengewefen.

Gelij ck defe acht-en-dertigfte Figure is gemaekt op den gront van de voorgaende

fes-en-dertigfte Figure , alfoo is defe neghen-en-dertichfte Figure ghemaeckt op den
gront van de feven-en-dertichfte Figure, op den wekken is geftelt eenen Pedeftael:

zijnde van vierPedeftalen t'famen gefet,lioudende gelijckelick een Piramide} defel-

ve wort opgerecht ende vaft geftelt uyc den gront door het punt o. wefende het Cen-
trum , aldaer een perpendicle getrocken naer boven , ende uyt de vier punten van de

Piramide op den Pedeftael naer boven getrocken , latende de perpendicle in de mid-

delende de Piramide naereyfch boven gefloten, moet de zijde naerd'oogeafgefne-

den worden, alhier met de linie h. geteeckent.

(Befcbrijvinge Van de veertighjle Figure,

ALhierhebbe ick voorgenomen te tra&eren vande Lantfchappen,ende eerftelick

in defe Figure op verkheyden manieren geftelt, endegemaeckt huyfingen, fbo
op de zijde, als voorden fiende, beftaende alle degebouwen hare verkortinge op het
ooge-punt , geftelt Op den Orifon naer voorgaende leeringe } eerftelick de huyfinge,

geteeckent A. fiet men ten deele op de zijde , endeden gevel van voren. De perpen-

diclen e.f. maecken de forma van vooren tot a. d. op welcke linie men de kap bren-

gende. Dc kruyftingevan a.ktnde d.c. wijft de middÊfl Van* den kanteelfteen boven
ende gevel aen, ende van a.i.d. den Triangel aen weder-zijden wijftde voeginge van
de kanteelen,als oock de linien buyten den Triangel,wijfende het eynde van de kan-

teelen : Alhier een brug voor dedeure, hebbende eenenboge onder, welcke boge

wort gemaeckt met den Circkel, ftellende den voetdes paflèrs op h. openende tot k.

ende omkeerende tot /. ende van gelijcke den boge q. ftellende den pafièr op n. ge-

opent tot fl.ende omkeerende tot ƒ>. foo vint men feer netende licht het rechte onder

tegen-fien der brugge , naer de diftantie ende hooghte des Orifons. Hierin wortby

vele dickwijlsgefal lieert: den vierkantigen toren B. hebbende op de zijde van voren

eenen trap , om aen het water te komen , ende zy-pylaer, als voorders venfters , uyt-

fteeckfels , oock de fchorfteen , dat neemt alle fijne Perfpe&ive op 't ooge-punt , ge-

lijck de geftippelde linien aenwij fen. De kap boven is gemaekt fcherpopgaende tot

een punt, wekk gemaeckt is door het Center/, 'tgene gevonden is door de overfnij-

dinge van s.x. ende v.t. uyt wekks Center een perpendiculaire linie getrocken, ende

van s.t. op een punt tegen de felve linie , ende dan van x. op't felve punt, wort het ge-

floten : in dien men een recht tegenfiende kap wilde hebben , hebbende in plaets van

een punt twee punten , fo treekmen van s.t. tot z. een Triangel , ende z. op 't ooge-

punt,fal den Triangel tegen de linie ^.perpendiculair geftelt met de punt,aenwij-
fen het legen-fien, na dat 't felve hooge ofte leege ftaet. Alhier is een manier van een

optrecken van een brugge: de rondigheytmet ftippen, beteeckent wat die de felve

in't opgaen ende toegaen is nemende. De huyfinge C. den gront met twee onderftut-

tingen van pylaers,ende opwaerts een Projecl:ure,venfters,overhanghfel van 't dack-

venfter,<£r. is alles uyt het ooge-punt gemaeckt, het welcke licht is om begrijpen,

die de voorgaende Figuren heeft doorfien. Ick hebbe defe Figuregebouwt in't wa-

ter, om tegen 't gebouw eenen platten gront te toonen : van't ooge-punt tot het punt

van diftantie
CD. kan men wel verftaen den ftandt van de Figure, 't gene hier mede in

is gemaeckt,als namentlick de huyfinge Eis : alles op de voorgaende leeringe H.E.G.

wij fen met linien de pylaers K.L. als doorfiende aen vanonder.

Befchrij-



<Be[cbrijvinge Van de een-en-Veertigbfte Figure.

IN dewekke is aftelt op den voorgrondt twee Figuren meteenen boom :
Wat dé

Fisuren belanghr, komen alhier tot den Orifon, ende dient ghelet voor het ghe-

bruvck , dat men wel acht hebbe , daer men geSouwen maeckt
:
dat men ordinerede

doorgangen van de felve :
datterdeFigurenin komen, lieve, te groot als te kkyn: de

boomen moet men naer difcretie ftellen : want fomtijts dunne opghevyaflen boomen

«ven eengrootehooghteendeloof, foo dat daer qualick maet in tehoudenis :
dat

men 't felve foude berifpen, de nature verkort te hebben ^nochtans is het fchoonfte,

darmen de dikte make naer proportie, dat de tacken ' t loofwel konnen houden, ende

naer dat men verre ofte by ftaet , hoogh ofte leegh : datmen confiderere het op- ende5S«^meyen,alskomendefommigetackennaerdebafe,hangendero„tnaer

utoe:hierinhebbenge-eXelleert» Tiende J"osvanL,er_ Devordergebou

wen in'tkleyn ende vetfchiet , en moeten niet opde wilden bofgemaecktwor.den:

maer alles,hoe verre het zy.oock boven ofte onder den Onfon,moet met ccnige aen-

boven den Orifon ftaen, naerden Orifon nederwaerts haer vertoonen,gehjck alhier

wort betoont van voren tot in' t verfchiet toe, en voorts fo verre men fien kan. Ende

hieruy t fal men mercken,dat den Meefter fijn ftuck wel heeft verftaen.H.er ,n dooien

veel Lantfchap-Schilders.want fonder defe
generale regulen.is het onmogel.ck dade

wat fullen ftellen in Landtfchap , dat vaft fal liggen. Oock moetmen letten, dat den

Orifon niet hooger noch leeger en maecke , als het ftilftaende water is
,

t ghene met

den Orifon moet eyndigen ; ende dat is een vafte maniereende ftellinge.

Befchrfiinge Van de twee-en-Veertigbfte Figure.

DE twee vooreaendeFiguren,die leeren,te ftellen alle gebouwen in Lantfchap,

in't ETOOt Cnde kleyn, komende alle op't ooge-punt, 'tgene den ordinar.s regel

is.endeco^™^
Maeralfoo de gebouwen , ten meeftendeel in Lantfchap ,™™^J^™*
den Orifon , maer verdraeyt opden kant, d'een van voren, d ander van^.jden»en

foo voorts, foo en moet men hef by devoorgaende n.et laten blijven om welcker

oorfaecken ick hier ghemaeckt hebbe drie Figuren ,
delgnographie, de-Scenogra-

ph eTende de Orthö|raphie : Den eerften is de Geometrifchen gront van vier fon-

damenten van wooningen , geteeckent A.B.CfD. defe zijn inde tweede Figure ge-

kyun Perfpcftive, naer fulcken hooghte en diftantieals de Figure uytw.jft.ende hier

vTengeleenis, geteeckent elcken gront met gelijcke letter ^.fi.C.©_vanden plat-

ten voorgefteldêngrondt. Defen grondt hebbende , foo bouwt men daer op
,
tree-

kende elcks punt uyt den grondt om hooge , als in den grondt A
.
de punten bed.

t.f.t. >&.aenwijfen. Dat ghedaen zijnde , treckt van g /naer den Ordonalh.er op

welck punt van a. c. de linie verlenght fal komen : ende de luwe g. h. a. verlenght tot

den Orifon,opwelcks punt fullen accorderen,ende komen dehnienvan£.^.ende

d.c. op wekkers Orifons- punt van de linie ga. moet komen ende getrocken worden

de felvezijde : alle de linien tot boven van >t dack geteeckent *. ende van gelijcke g.f.

alle de lin en op 't punt i. foo wel boven den Orifon, als daer onder. Ende de huy fin-

ge B. met de felve werekinge, als hebbende het punt op den Orifon naer achteren toe

geteeckent /. bewijfendemet de twee linien m.n. het ander punt ,
gaende naer den

Orifon: als oock dehuyfinge C. hebbende den grondt van n.o.p.q.r.t. wijfendevan

n p. naerden Orifon op 't punt s. van gelijcke o.q. endevan r.t. ende voorts op t fel-

ve punt : aen de andere z,jde de linien v.v. wijfen het tweede punt op den Orifon aen

de anderezijde, ende fo voorts het huysken ©.op den Orifon op '
t punt xende alles

gedaen , als me tde huyf.nge ^.geleertis, wortfeer vaft geftelt. Allefoorten van ge-

Luwen, hoefe mogen weïen, begrijpen alle gebouwen
y
erd 'aevt fta

n

e"^'
ft

e^ ê
gronden in Paralel l.jnde metde bafe, tweepunten opden Orifon in hare ftellinge,

daerfe anders,op 't oogepunt getrocken, maet 't oogepunt voornoemt en behoeve^



Defcleflèrecommandeerc ick ten alder-hooghften aen alle de gene dieinLantfchap
pen haer oeffenen,

*
tzy met teeckenen ofte fchilderen* datfe wel letten op de onderfte

linien aen weder-zijden van 't gebouw , ende de optreckinge altijts brengende op de
felvegcmelde punten, 't gene het werdceencn goeden welftandtfal geven, ende hiermede meene ick voldacn te hebben in Lantfchappen.

Befcbrijvinge yan de Jrie-en-VeerftigJfie rigure

T°J befluyt van ons voorghenomen werek , is alhier noch byghevoeght defe
JL lefte Figure,in dewelcke wort vertoon tden Geometrifchen gront blij vende, en-

de evenwel het tegenfien daer aen gemaeckt, hoewel dat ditalfoo niet en kan gefien
worden

,
is defe mamere alhier vertoont voor de ghene, die eenighe gronden moeten

vertonende welcke om redenen niet en moeten verkorten, ende het tegen-fien oock
moet vertoont worden. Om dit tevertoonen met een lichte maniere, zijnalhierge-
teeckent een halve maen met letter ^.eenen Triangel £.nochecnenmer C. een qua-
ciract D. ende een hooren-werek E. Een maniere wel gevat hebbende, kan men alles
vertoonen met delelve werekinge; derhalven den Triangel gemaeckt zijnde, geteec-
fcent a bx.met een dobbel linie. Neemt met den paflèr van totƒ van b e. ende
c. d. de lenghde van u begeerde Orthographie , ofte hooghte, dxƒ den Triangel toe-
getrocken,daerhebdyubegeerdeOrthographie:Wildyhemfchaduwen,doetalsde
iclve Figuren onder van A.B.CfD.E. vertoonen. Alhier zijn noch by-gevoeght een
ronde,eenO vael,eenen Pentagonus,als een kafteel met vier bolle-wercken,noch een
met dne bolle-wercken,ende onder noch eenigeTrencheen

; ende is alles naer voor-
gaende Jeennge. Danalfoo van Fortificatiën de wallen onder wijder zijn, als boven,
ioudt wel van noode zijn datmeninplaets van de perpendiclen de linien van boven
nederwaerts wat nuyffchertrocke, gelijck aen het bollewerck F.met de linie ^. /.ge-
toont wort

:
maer die niet vaft en gaet,houde de rechte linien. Ende hiermede eyndi-

gende,omdcn^Konft-hvenden nietop tehouden , wil ick mijn werek befluyten met
wenlchinge

,
dat een yder ' t felve foo vlijtigh maghaennemen , als ick het fclve met

goede genegentheyt alhier over-geve. Voert wel.

E Y N D E.
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