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eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
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GERARD MELDER

Tot den

L ES E R.

D

Ewijl dat ick in’t Jacy 1658.den 6. Majide

Liefhebbers geoffereert hebbe een Tractaetjen ,

of vade mecum, geintituleert Korte ende kla

re inſtructie der Fortificatie en Bataillons,

so. luſtige queſtien met hare ſolutien , met een korte

wederleggingh der Suſtenu over de hedendaeghſche
Fortificatie van de H. Ruſe Capiteyn en Ingenieur van

Amſterdam , ende dat mijn wederleggingh vande voor

noemde H Rule anno 1658. den u . Julij beantwoort is;

Soo en hebbe iik nietkonnen nalaten tot defenſie vand e He

dendaegſche Fortificatie lie doorgaens in deje Nederlanden

gevonden, ende noch digelijcks van Ingenii uren gemaeckt

worden ,ten riveedenmael in deſen mynen Appendix , de

verkeerde Suſtenu v.in 11. Ruſe tegens de ſelve , te weder

leggen. Delen 11ynen goeden Vrient meent ſonder twiiffel,

dat al de wijsheyt in fyn breyn alleen (als in een Cabinet )

opgeſloten is lytdruckelijik fergende,dat de Hedendaegſche

Fortificatien foodebil en (w.lck zijn , datter Schuyten en

Wagensvol vau ziin . Belaihelijck , is dit inder daet alſoo,

dersickleggen ,datalle de treffelijcke Ingenieuren , die

voor deſen geweeſt zijn , ende noch fouden mogen gevonden

worden,dat ſekinderen ende maerſchool jongens zijn,wvaer

onder dat ick my ſelve mede een reeckene, ende mogent /a.
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men bydeHeer Rute ter Schoole komen, dan vreeſe, dat

de Heer Rule geen plaats en foude hebben om alle deſe

School- jongens te konnen bergen, veel min eenige leſſente

geven,dienendetot Reformatie van de Hedendaegſche For

tificatie, ofvan de gemeene deuntjes, foo als fyn E.deſelve

noemtin ſyn Praface; Onſe Generaels Perſoonen,de Princen

van Orangien Hoogb-loffelückermemorie, endeandere tref

felijcke hooghenlageofficieren, die ſoo welde practicke der

Offenſive en Defenſive Forrificatie verſtae hebben alsmy

mengoeden Vrient Ruſe,hebben dangroffelijck tot deſe tije

gefeylt, ende van de volkomene perfectie der Fortificatie af

gedoolt, men en behoorde niet genoegſaem verheugbt tezyn,

dat onsſoeen verſtandigen Solon geboren is,alsmynengoe

den Vrient Ruſe, die ex tempore (ſoo als hoy ſeyr in fyn

Voor-reden ) kan ant ivoorden inet een ras loopende pen op

myn Tractaetjen inde tijt van 3. à 4. dagen, ende dat ick

daer meer als 4 Jaren over geſtudeert hebbe (en dat daer

om om dat în Tractaet Anno 1654.en de mynean. 1658 .

uytgegaen is; een pover argument )dat nochtans onwaar

achtighis, alfoo ick eerſtmyn Heer Rule fyn Tractaet ver

leden Jaer (na dat ick Anno 1957. den 19 Septembr. uyt

Noorwegengekomen was) ontfangenhebbe,ende doenmaals

oock doorleſen met verwonderingh vanſyn E. Suftenu ende

nieuwe,watmaghick ſeggen nieuwe , ick meen de Copye

ende oude Suſtenu der Jeſuiten te Parijs , ende oock nage

boets van du Comte de Pagan , wiens bueck uytgegaen

is anno 1644. in folio , aldaer men klaer fien kan , dat de

Heer Rule ende defe du Comte de Pagan ordonnantie

van Flanquen t'eenemael accorderen uytgenomen dat du

Comte de Pagan in ſyn Bueck folo so. voor het meeſte

om
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om een plaets te defenderen 30. Canons ſtelt op een Bol

Derck,endemyn Heer Rule 40. maermynen goeden Vrient

heeft oockeen Flanc meerder ende hogergemaeckt, die by

noemt de laetſte geretireerde Flanc, van gelijck enaccorde

ren de Ravelijnen met de dry dobbelde Flancquen , als duy

delijck in het Boeck van du Comte de Pagan fol.43.en

de vandeſchuy -fe Fluncquen fol.17.te ſien is, ende door fi

guren aengeweſen sport,' spoelck vergeleecken moet worden

tegens Ruſelyn figuur fol .,6. Num vil . Dan ſyn eerste

Tractaet ende niet in de tweede , alſo die met malkanderen

differeren, ick blyve dan by ſyn eerſte Tractaet. Ditſtelick

alleen , om dat Ruleruyft ende beroemt , als oj hy de eerſte

Inventeur Das van defe kosteli cke inventien . Te dermonde .

rens ,dar Rute niet en maeckt 6. Flancquen boven malkan .

deren,ende dan ſoudede Veſting na lyn opinie ,alſo fyn E.ſeys

in ſyn aenwogfingefol. - 5 dat aan de hoogte van de wal ( al

waerſe 60.en meer voeten hoog ) niet gelegen is, veel flerce

ker en defenſiver zijn , endeſoo doendefoude het Bolwerck

Argiesmet fyn 100.oogen gelijck worden, dan de Schilders

ende Poëten hebbenmacht um te makenwatſy willen Maer

dat myn goeden Vrient Rule maer alleen 3 à 4. dagen van

doeng badt heeftom te beantwoorden nuyn Tractacijen,en

de wat hier dan is late ick paſſeren ,altoos dat iſler van , dat

by veerdighende quantſuys wilweten dat hy gaudo is : dan

men ſert voor een gemeen ſpreeck moure , lat cito ſi tat bene.

Dat mynen goeden Vrient in qualiteyt als Lutenant met een

Waby Regimentna Vranckrijck getrocken * , ende hier en

daer inpericuleuſe rencontres gemeest heeft, alwaer men

genoosſaeckt das van neuſen anckers te maken , ende dat

by aldaer ſynemaniere gedebatteert heeft met de uytmun .

A 3
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tenſte Ingenieurs, nietmet die gene,die in een hoeckje van

den beert ſitten , ende aljoo Steden att acqueren , maer met

die gene , die gewiWaren na het geſpeelvan't Canon en

Muſquetien te danßen alweer mynen Vrient Ruſe oockege .

meeſt heeft volgens ſyn E.verhael in ſyn Voor -reden van

hn Tractaet want anders en joudemen het nier weten dat

by daer geweeſt was Lzet ons dit voor by gaen ,endekomen

tot de ſaeckende materie ſelver ende ſienof Ruſi maniere

van fortificeren de balance van de Goutwicht overhalen

Sal, of ter contrarie de hedend :eghſche,is het de hedendaeg

Juhe,foois Rulemaniere te licht, is het deſyne,foo behoorde

de hedendaeghſche gecaffe rute morden , of ten minſten na

Sin (uftenu verbetert , dan tordefe tür toe en zijn de beden

daeghſibe Fortificatien niet gecafeert,noch naſyn E ma

niere gereineßiert,mierter contrarie wort de hedendaegſche

Methode nei b dageliicks bier en s'aergelijck noch gemaekt

wort ten Boſch tußihen de Vuchter en Hintemer Poort, een

groot Bulwerck m i perjendiculare Flancquen ) in deſe Ne

der anden van vertege Ingenieuren gepracti eert . Hor

het komt dat de Inge 1:eattende plaetſennu niet en fortifice

ren naRuier oporte dai moet daer van daen komen , datſe

aen de vier dobbelde Flunegien met 40 , Canonen op yder

Bolwerck niet en willen ruycken wegens de extraordinari

ſche koſten die daer aen dependeren , of dar ſe dencken, datde

Vyanden van ſuick vierdobbelde Flancquen niet meer fou

den worden beſihadight, als de kinderen van een Perſoon ,

die een mom aenficht voor beeft , of datje het niet en ver

ftuen , of oofy het verſt ven , dat je het niet konnen in 't sta

Etiica ſtellen ,' t is foo het is , ick geloove dat ſyn E. maniere

niet van de hedendaeghſche Ingenieuren achtervolght ſal

wor -
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. worden, ten zy datmen bymijnen goeden Vrient Ruſe ee

nigetijdeter Schoolegaet leggen,om recht het A.B.C.opte

reggen,ofdatdan alſonietmeerdeperpend.maar deſchujnſe
Flancqum, niet meer voor de face een Faucebrée, maer al

leen voor deGordijn ende Flanc, niet meer de Buytenwerce

ken na deſen als moortkuglen gemaeckt ende geleyt moch

ten worden, nochte de ſelvemochten dienen , als een mes

om de Vestingh de keel af teſteecken , ende datſe langer als

den tijdt van twee maenden refifteren kosten. Op dat dan

eenjegelijck duydelijck ſien ſalſyneongegronde beantwoor

dingetegens de hedendaeghſche Fortificatie, foo ſalickor.

dentlijckvan bladt tot bladt,dat aenmerckenswaerdighis,

tentweedemael wederleggen, de Liefhebbers fullen dan be

lieven met een rijp oordeel de ſaeck te overwegen, endepro

ende contra diſputeren, ende kiefen dan het beſte.

A &tum Utrecht den 14. Auguſti 1658.

Citillimė.

>
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Wederlegginge van

Α Ρ Ρ Ε Ν DI X

Waer in alleen gerefuteert wort

Rusii Aenwyſinge der mifver

ſtanden van GERARD MELDER

door den ſelven

GERARD MEL DE R.

Door dien Ruſen ſuſtenu genoeghſaem met korte woorden

in myn Boeckjen wederleyt is, foo ſalick niet meer als

fimpelijck fyne beantwoordinge wederleggen , met de

ſelve maet daer mede hy myn in -meet.

Oort eens Ruſeruyſen ende ſy'n begin maèc

ken , ſeyt met ronde woorden , dat het hem

C de moeyte niet waerdigh is, dat hy mynIn

ſtructievan blat tot blatwederleyt,gelijck of

myn Boeck vol fauten waar , maar dat hy alleen anto

woorden wil,daer van hem geſproken wort,als by ex

empel dat ick ſegh pag.7.dat dele proportie ſtercker de

fenſie heeft als eenigh ander proportie voor delen ge

vonden, ende dat hy daertegens argumenteert , datter

menighte van Boecken vol van zijn van diergelijcke

Proportie. N. B. diergelijcke, daerworden wel gevon

den verſcheyden proportien die oock goet zijn , maer

ick houde het daer voor, dat de mynede beſte is , we

gen hare veerdigheyt ende goededefenſie,de Lief-heb .

berskonnen de Autheuren open flaen , ende de ſelve

colla
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collationeren tegens de mijne,dat Ruſevoor den dagh

komt met Cellarius, zijnde een Autheurdaar niemant

veel van en hout,ende een Boeck daar den Drucker du

ſenden aan verloren heeft, is een ſlechte reden.

Dat Ruſe ſeyt dat myne proportie Royael isdat kan

men contrarie afnemenuyt het volgende als daer ſtaet,

wilmen de deelen van de Veſtingh grooter ofte kleyn

der hebben, ſo proportioneert deſelve na de Tafel ,ick

ſegh dan, ' czy kleyn,middel,ot groot Royael, men be

hoorde altijt goede defentie te hebben ,oock is myn

binnenſte Polygon 6o. Roed. endemyn goede Vrient

Ruſe 70. Roed.volgens dien is notoir,datlyn elf hoeck

Royaelder is als de mijne , nochtans derft mijn Heer

noch leggen ,dat de mijn groot Royaal is ,endede ſyne

middel Royael, maer 'tis goet mynen goedenVrient te

exculeren , door dien hy mijn proportie noch niet en

verſtaet , en ſal de ſelve noch tot mijn eygen gebruyck

reſerveren, ende hem niet wijſer maken als hy is.

Ruſemijnen goeden Vriendt ſeyt noch, dat ickge

ſchreven hebbe , datrnen principael behoorde te let

ten op de ſeconde Flanc, de Raſerende linie , ende de

fens-linie , dat ick allnoch ſegge, maer mijn dunckt

dat Rufe daer niet veel na en vraeght, of fijn defende.

rende linien eenige Roeden langer ofte korter zijn of

niet, want hy loeckt de face te defenderen met Canons

dat genoegh toe reycken kan, maer dit is een groote a

buves, door dien dat het ſelve al te langhſaem toe gaet,

dan onnodigh veel waters vuyl te maecken , weet dac

alle Autheuren ende ervarene Perſoonen altijdt daer

op gelet hebben , om de face niet met Canon alleen ,

AS maer
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maer inſonderheyt met Muſquetten te defenderen.

Myn elfbinnenſtePoligonen doen 660.Roed.ende

de fyne 770. Roed. volgens dien en zijn de ſyne niet

154. Roed. langer als demyne,maer 110. Roed, dat is

i š . van myn Poligon, 'twelck dan miſrekent is, want

hy feyt in’e begin van fyn Aenwyſingh regel 2 3. dat de

fyne 10. Rocden langer is als de myne,die 60.Roeden

is.

N.B. Voorts ſeyt noch Ruſe,dat de lengte van myn 2.

Facen,2.Flancquen ,en Gordyn o'lamen zijn 102. Roe

den ,endedie elve 1122.Roed.’rwelck miſreeckent is,

want het een is 1oo.Roed.ent'ander 1100.daerenbo

ven ſeyt Kuſe noch dat ick miſreeckent hebbe , als ick

ſchryve dat Ruſe 158.Roed.Walsen parapets lenghte

meer heeft ,ende ſeyt in lyn Aenwijſinge fol.7. regel 3 .

alleen 132.Roed.meer te zijn, en wijſt oplyn Tafel fol.
10. de Liefhebbers konnen het ſelve daer in klaer na

seeckenen , ende ſullen bevinden dat in fyn elf-hoeck

1258. Roed. Wals en parapets lenghte zijn , ende niet

1254.Roed.de laack is dan klaar,datſe de ſchool-jon .
gens, die hare additie verſtaan , taſten konnen.

Myn H.Rufe ſeyt fol.7.dat in myn elf-hoeck de fau

cebrée 572. Roeden langer is ais deſyne,datmiſreec

kertis , wantlyn Faucebrée is lanck 79.2. Roed. ende

njet 572.Roed.derhalven is de differentie 352.Roed.

ende dit wil Ruſe ſtellen tegens het maecken van ſyn

8. dobbelde Flancquen , opyder Bolwerck rontom de

Veſtinge,'welck over de 700.Roed.is,behalvennoch

die extraordinariſſen arbeyt, die aen't verhogen vande

Flancquen moet gedaen worden , N. B. dat ick noch

niet
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niet eens en reeckene die groote hoogte van ſyn Wal,

die 27.voeten hoogh is,datoock niet weynigh impor

teren ſoude.Dit alles by proviſie, wantmynmeeninge

is eerſt ſimpelijck te wederleggen lyn wederleggingen .

De linie van 8 14. Roed. in de ommeganck te fortifice

ren , ende ſijn meſnagie daar door te affirmeren , is ge

noeghſaam uythet voorgaande contrarie waar, alhoe.

welRuſe ſeyt dat ick daar van in myn Boeck fol. 8 .

ſchimpelijck en onverſtandelijck oordeele.Dat hy oock

ongelijck mindervelcs bellaet met fijn vierhoeck ,dat is

klaer te ſien aen het Tafeltje dat in fyn eerſte Tractaec

ftaet fol. 1 3. alwaer bevonden ſal worden, dat ſyn bin

nenſte Poligon doet 52.Roeden 8 voet ; ende de myne

60. Roed .Dan dit in't verby gaen.

Dat Rufe mynen goeden Vrient fol. 8. uyt al ſyn

macht bewijſen wil,dathy even lo goeden defenſie be

houdt als ick ,dat ſullen wyeensgaen examineren .Heer

Rule leyde van den elf -hoeck , dat myn Flanc is 10 .

Roed. ſeconde Flanc 20. Roed. Faucebrées ſeconde

Flanc Roed. Faucebrées Flanc 1o . Roed. 't welck

t'ſamen beloopt 54. Roeden . Ende daar tegens ſtelt hy

lyn laetſte geretireerde Flanc 15. Roeden ,tweedeFlanc

9. Roed. de eerſte verlagerde Flanc 8. Roed. de ver

hoogde 8.Roed.grooteWals ſeconde Flanc 12. Roed.

Faucebrées ſeconde Flanc 1 2. Roed. Faucebrées Flanc

6.Roed. ende de Face vande Faucebrée 10.Roed.No.

teertdat myn Vrient daar by ſtelt met een N.B.dat defe

Yacede Graft ondeckt, dar contrarie geſien ſal worden

in de FiguurN. VII. van fyn eerſte Tractaet, wanneer

men treckt van 't Bolwercks-hoeck langhs de keele

punct

14:
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punct van 't Ravelijn , macr lyn E. meent dat 6. Roed.

van myn Face de Graft ontdeckt,loo komt het dan tot

• myo vordeel , ende niet tot delyne , 'i welk' ı welck mynen

goeden Vrient Ruſe verkeert op-genomen heeft, ' k tal

hem geern excuſeren, alſo hy veel affairen te verlichten

heeft,lo als fyn E.ſelver ſchrijft, dat hy niet langer als 3 .

à 4 dagen in't wederleggen van myn Vade mecum doen.

de geweeſt heeft,foo dat ick dan legge, dat hy niet 26.

Roed. maer so. Roed. ten nau wſten na ſyn opinie ge

reeckent, ſoude hebben,N.B.dat hy geen defenſie van. '

de laetſe geretireerde Flanc, die 15. Roed.is,doen kan ,

alloo die ſcheuten , die van boven er fulcken hooghte

komen moeten datelijck in de aarde ficheren ende in

boren,als duydelijck in mynBoeckjen fol. 19 aengewe

fen is,onnoodigh de woorden wederom te repeteren ,

als mede kan weynig defenſie gedaen worden van fijn

tweede Flanc, die 9. Roeden is, ſoo dat ſyn E. geen 10.

Roed.cot defenſie meer heeft ,maer 14. Roed .minder.

MynHeer ſeyt, ſoo hy tijdt hadde, dat ſyn Bolwerck

met ſyn vierdobbelde Flancquen op yder ſijde des Bol

wercx weyniger ſoude koſten als myn 2, dan verlange

na de Calculatie, ende wil yemant noch wat reſpijt ge

ven , om ſulcke ſchriftelijck ofdooreen Modelonder

weſen te worden .

Als mynHeer Ruſe alleen 54.Canons in een Fortres

met 7. Bolwercken met 8. Flancquen op yeder Bol

werckhebben wil, hoe ſal hy my dan leerenkonnen

het vermogen van het gehagel ende het gedonder van't

Canon ,dat hymyn belooft tewillen leeren in'tvolgen

de bladt.Dan deWel Ed.Heeren van Amſterdam (on.

der
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der reverentie hier ingevoert) zijn wijſer,als om fyn re

den te gelooven,maar die letten alleen op de meſnagie,

daerſe ſeer w« laen doen ,ende darſe haer houden by de

eenvoudige hedendaeghſche Fortificatie, ende niet met

de ſyne, uie ſoo gebuilebackt,gemomaenlicht endeop

gepronckt ſtaen . Nu ſullen wy wyders ſien , wat Ruſe

leyt op myn 17. bladt van myn Boeckje,wegende Fau

cebrée , ende daar op antwoorden na dat de tijdt lijden

magh.

N. B. Ick had haaſt vergeten te beantwoorden ſijn

negende blat ,alwaarmyn goeden Vrient Ruſe lacht ó .

· ver demoderne Ingenieurs,die van opinie zijn ,datmen

den Vyandt, ſoo ras alſmenhem met Canon bereycken

kan , ofwanneerſe hare linien van Aprochen openen ,

behoorde te beſchieten ende wellekom te heeten , ende

van dit oordeel der Schoolhafen ben ick cock ,ende dat

om dele redenen: om daar door te toonen, datmen on

bevreeſt is ,ende niet van ſins den Vyant ſtillwijgens de

Veftirgh te laten naderen ,maar door heftigh ſchieten

desVyants leger ſoecken te beſchadigen,teverhinderen

maken van hare Bateryen , waar van dat hare

hooge Flancquen louden mogen eenighấns geruineert

worden ,ende binn.nMulquerſchootgekomen zijnde,

moetmen het Canon met Muſquetten (die veel doden

en quecſen ) larderen ,in lumma men moet even ſo hef

cigh zijn in'r defenderen als den Vyant in't offenderen ,

gelijck die van s'Hertogen -Boſch deden , die indevier

Terſte dagen continueel op de Beleggers met Canon

ſchoten ,dat den Vyant voor die tijdt nieteen voet de

Stade naderen dorſten (N.B.dit alles moct eenGouver

het op

Deur
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neur dirigeren , na dat de Veſtingvan Amonitie verſien

is )wanthoe nader de Vyandt onder de Wallen komt,

hoe hy meerderbedecktwort , ende minder defenſie

vande boven-Wal gedaan kan worden : Dit oordeel

geve ick geexperimenteerde, ende geen ſchool-hanflen

over.

Mynen goeden Vrient Ruſe ſeyt fol.ro.dat ik fync s .

redenen , die ick in mijn Tractaetje fol. 17. aanwijte ,

tot verwerpinge vande Faucebrée,leggendevoor de Fa

ce, opgeraapt, endeniet in fijn uyt-geefſel fol. 1 s . ende

16. ftaen ſoude , waar toe ick de Liefhebbers oock re

commandere , ende daar ſullen de 4.eerſte gevonden

worden,en de vijfde klaar fol. 1 3.van ſijn Aanwijſinge.

Daarenboven maackt hy hier een diſtinctie wegen de

Faucebrée, dat hyfe wel leggen wil voor de Face, maar

op een andere wijle , daar nochtans in ſyn Tractaat tol .

15.ende 16. abſolutelijck ſtaat geen Faucebrée te wil

len hebben voor de Face , maaralleen voor de Flancen

de Gordijn , N. B. het woordeken alleen , ende alle ſyne

redenen die hy daar allegeert, dienen anders nergens

toe als tot beveſtigingh van de ſelve. Ergo heeft hier

geen exceptie plaats, als fijn E. in fyn Aenwijlinge
fol. 10. op de bane brenght.

Rufe en wil de
argumenten

die ick in
myn

Tractaat

fol. 1 7.en 18. ſtelle ,niet voor de fyneaennemen,om dat

daar niet by en ſtaat dat de vulling met aarde inde Fau .

cebrée oock door de myne moet veroorſaacke wawien ;

is het niet klaar als Rufe ſeyt fol. 1 5. dat de Face vande

boven -Walhaaſt geruineertwort,ende dat de aarde van

de Face des ſelven Wals door de 2.Bateryen A. B.los

gemaackt
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gemaackt zijnde, endedoor de Batery C.wegh gelicht,

dat de aarde nootſakelijck ſal moeten vallen in de Fau

cebrée, hier wort dan oock niet geſproocken van Mij

nenende Canon ,maarvan Canonende Muſquettaden:

Wyders moet Ruſe weten ,dat my genoeglaam bekent

is,dat deGalderye en Rijſdam tot aan de Berm ofvoet

vande Wal welenmoet, eer dat de Myne ſpringt,maar

het is Ruſe met een grooten ruys door fynhooft ge

ſchoten , 't geen hy in myn Tractaatjengeleſen heeft

fol.138.daarick hetſelfde oock,gelijck alsmeteen vin

ger aanroere, belieft oock myn eerſte argument te de

gen na te ſien ,lult bevinden ,datter'niet gementioneert

wortvan de Mijne , dit is danbuyten propooſt.

Ruſe ſeyt wegens de Traverſlen ,datſein de Faucebrée

te gebruycken geen vordeel en doen , om datſe van de

buytenwercken (gewonnen zijnde ) van hare wallen,

vanvooren , van ter zijden , ende van achteren , befian

queeft konnen worden, door dien, ſeyt hy, dat alles in

de Faucebrée ontdeckt wort , wat tot defenſie vande

Traverſſen blyven wil ; antwoort, daarmen hacke val

lenſpaanders,maardoen vande neulen anckersgemaact

wierden , als myn goeden Vrient in ſijn Preface aan

roert ,doen wierdeſe oock ontdeckt, en offer geen Ra

velynen en halve manen waren , hoe louden de Tra

verſen dan ontdeckt worden, ende ofde Landt-gront

in’t geheel of ten deele voor de Contreſcharps borſt

wering genomen wierde,gelijck alsdat veel in Duyts

landt ende andere Landen gepractiſeertwort,daarRu

ſe foo dickmaal verſochtwort , hoefoude dan de Fau .

cebrée ontdeckt worden. Dan hiergenoech van, want

het
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het is al te ſchoolachtigh van mijn geconcipieert, N.B.

Ruſe ſeydt datmen in de Faucebrée noch Canon (no

teert datter in mijn Tractaet nietgementioneert wort

van Canon maar alleen van dobbelde Hakenende Val.

conetten ) noch haken gebruycken kan om de Gael

deryen van vooren in te ſchieten , want ſoo ras komen

dele Valconetten niet ten voorſchijn of worden van

des vyants Bateryen gedemonteert,Contrarieſalikhem

be wijlen met het levendige exempel (om andere voor

by te gaen) vande dobbelde Haken die in de Faucebrée

gebruyckt zijn geweeſt van de groote Iſabelle Schants

tot s'Hertogen - Boſch , daer de belegerde de ſelve tot

hare groot voordeel gehadt hebben,nochtansſeytmy

nen goeden Vrient Rufe datmen dit beſt op de kaert

beſpeuren kan ,ende noch beter in de Modelle ,ende al

derbeſt in groote wercken , laethem nemen de voor

noemde groote Iſabelle Schants tot ſijn groot werck,

ende dan ſalhy lichtelick van ſijn opinie afſtaan,de re

denen dan enzijn niet yan mijn , maer van hem ſeer

ſlecht ingevoert. gelijck als ſijn E.mijn ſulkx na- geeft.

Ruſe ſeydt fol. i 2. op myn ſchrijven fol. 18.dat daer

ſtaet dat de ſcheuten komende uyt de Faucebrée recht

Horizontaal in de Galderye ingaen , maar de ſcheuten

vande tegens overſtaende flancquen fchuyns daer te .

gens,ende daer uyt beſluyt Ruſemynen goeden Vrient

dat ik het overbrengenvande Gaalderyniet en verſta,
door dien dat ick niet en weet dat de mont vande Gael.

derye altijt met eenen grooten heuvel van aert van vo

ren bedeckt moet fijn, maar laet hem eens naſien myn

Tractaatje fol. 138.daar ſal hy 't klaar bevinden dat by

my
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by my’tſelvemet een woort aangetrocken is,ende dat

de vyant van de ſcheuten komende uyt de Faucebrée de

meeſte ſchade ontfangen ,dat zijn de beleggers in diver

ſche belegeringe in't overbrengen van haer Gaalderye

wel gewaer geworden , onder andere inde belegeringe

voorGrol daar de Gaalderye tweemaal uyt de Fauce

brée aan brant geſtoken wierde , gelijck een yder ge

noechſaem bekent is ,'tis waar daar is een heuvel maer

die en is ſo niet gediſponeert ofmen kan ter zijden door

en heen inde Gaalderyen flancqueren , endeGranaten

inde ſelve inkaatlen , alhoewel de Gaalderye meer als

opde helft volmaeckt is,ſo kan ik doch weluyt de Fau

cebrée leggende voor de Face tot achter toe inde Galde

rye grooten afbreuck doen ,dat niet te practiſeren is van

de tegenis overſtaande flancq . Dat de Traverſſen in de

Faucebrée te gebruycken een foible defentie is ; ant.

woort,men weet wel datſe niet ſoo ſterck zijn als het

Bolwerck, maar na de gelegencheyt des rijdts, ſo wort

daar uyt groote ſchade gedaen ,alsoock met het afwer

pen vande boven wal (hoewel blindelik) granaten pec

kranſſen , ſteen , heet water , met kalck gemengt, ende

balcken ,ende in dit afwerpen wort voorlichtigheytge

bruyckt datniethaer eygen volck, maar de beſtormers

(ſchoon datſe gearmeert zijn ) door de ſware balcken ,

de neck gebroken , en daer onder gelijck alslevendigh

gedolven worden. Menkan oock de Traverſſen eenige

voeten wyder van malkanderen maken. Ruſe myn

goeden Vrient ſeyt fol.1 3. dat de Face doorde Fauce

bréeniet verſtercke maarverlwackt wort,wáthier van

zy is genoeg hier boven ende in myn tractaetje fol.17.
B en
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en 18.gedebateert: maer Rufe verſtercktdefaceopeen

heel andere wijſe door het ſtellen van 4.dobbelde dance

quen boven malkanderen verſieret met 20. bulle

backen, ick meen 2o.kanonnen, & c.

Rufefol.1 3.ſeyt,noch een van ſijn reden te zijn om

de Faucebrée voor de Face te rejicieren , om dat de de

fentie door het ſmijten van Granaten benomen kan

worden , maar datmen de defentie doordeGranaten

foude willen benemen in myn Faucebrée, is niet doen

lijck door dien ik daar in ſo veel trayerskens maken kan

alsick begeer , loude oock onnoodige koſten zijn loo

men het loude willen doen , maar daar tegens anto

woorde ik dat hetgeen onnodige koſten en ſoude zijn ,

alſo de defentie in fyn Faucebrée endetuſſchen de fanc

quen grootelijcks ſoude benomen worden die de in

komſt van de Graft ſoude beletten alſmen foude mo.

gen gekomen zijn op de Contréguarde X.van gelijcke

eer men wil de defentie benemen in onſe Faucebrée, ſo

moetmen oock eerſtgekomen zijn opde Contreſcharp.

Wat wil Rufe dan bewijſen ,de ſaack is klaar. Dat Rule

noch ſeydt datmen Gijn gedeelt vande Faucebrée niet

wel attaqueren noch gewinnen kan ,dit is buyten ſpoor

gelopen;want daar tegen is niet geſproken : Ick gadan
voort.

Hoort eens wat Rufe ſeytfol.14.en 15.om dat,ſeythy,

deWallen vande moderneFortificatieoveralevenhoog

fyn ,mag alle defenſie van't geheele Veltweggenomen

worden ,en dit is de oorſaakdatſe hare graftennietkon

nen defenderen , maarhoe varen de wallen van fyn For

tificatieen wordé die ookniet ontdekt diebykans eens

foo

1
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foo hooch zijn alsdeonſe, ickvraech hoe konnen onſe

onderwallen van ' t velt ontdeckt worden , immers niet

eerder voor dat de vyantgekomen is op de Contreſchar

pen vaneen hooghte ten minſten 20. voeten alſmen aari

't profilklaar ſien kan , let wyders hoe Rufe diſcoureert:

dat hy ſich verwonderen moet dat in mijn Tractaat fol.

19. ſtaat, dat ick ſegge dat ſyn laatſte geretireerde flanc,

die 27. vocten hoog is , ſonder de parapet daar in gere

kent geen ofweynigh vordeel doet, ende dat des Wals

flanchooger zijnde als de moderne, niet enkan hinder

lijck zijn het overkomen vande Gaalderye : antwoord

het is notoir ende geoblerveert dat de ſcheuten komen

de van de flanquen vande Wal datelick inde graft van

de Faceficheren en inbooren in een punct , en ganſch

geen effect deden , daar en boven wierden de ſtucken

door'c verhogen achter aande broek al te bloot voor de

vyant om niet van haar ſchadeloos ende uyt hare affuy

ten gelicht te konnen worden , ende om deſe fauten te

remedieren wierde de Faucebrée gepractiſeert; om daar

uyt horiſontaal of water paſſe ſchoote te doen die het

meeſt effectueren, want treft het niet den eerſte , loo

treft het den 2.de of achterſte , al wat in de weech is

wort ter aarde gevelt, even gelijk het gras voor de lic

kel,tot dien eynde worden oock wel gebruycktgeſonce

ken Bateryen , maar mijnen goeden Vrient Ruſe wille

hebben inde hoochte, ja,feythy,fol. ss . al was het so.

a. 40. voeten hoog ,datſe evenwel niet te hoog en zijn ,

want als het ſtuck op so.voeten hoochte ſtaat trefthet

voor ſich in de graftop de diſtantie van 6 1. Roed. maar

hocdanich fat dan de kogel inde Graft raken , immers
Вz niec
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niet meer als in een punct,in 'twater , of voor aan de

voet vande Gaalderye,ofop,ofdaar over heen,ſoo dat

het een ſeer ongewiſſe ſcheut is,erde als het al raackt,ſo

doet de kogel weynig ſchade , ende dekanon kogel kan

niet meer ( alloſe alleen in een punt ficheert) als eenman

dooden ; maar daar tegens de waterpaſle ſchoten kon

nen wel 10 of meer om'tleven brengen ,gelijck her ex

empel inde belegeringe van Ooſtende ons geleert heeft,

dat een kanonkogel komende water-pas 1 s Mannen

wegh genomen heeft waar van de jo doot ende de

andere doodelijck gequetſt. De ſaak is dan klaar,dat de

Horiſontale ſcheuten 't beſt zijn : dan dit argumenteren

is maar tijde verdryf,ende al te ſchoolachtigh voor Ru .

fe, hy wil myn noch eerſt wat informeren .

Wat Rufe ſeyt fol. 1 6.dat ick myn opinie conformere

met de reputatie van de HeerGeneraal Quartiermeeſter

Parcheval; dat en doe icknietalleen met deſe Gereno.

meerde Ingenieur,maar met alle hedendaaghſcheInge

nieuren die de directie over de Fortificatie in defe Ne

derlanden ſoude mogen gehadt hebben ende noch heb :

ben. Men liet dat noch geduurigh de Fortificatie aan

geleyt worden volgens myn Inſtructie; gelijck als noch

op delc ure ten Boſch tuffchen de Vuchter ende Hinte .

merpoort, een Bolwerckmet perpendiculare ende niet

oblique Flancquen, als mynVrient Rufe begeert, noch

niet met4 dobbelde Flancquen boven malkander op y

der ſijde des Bolwerksmet 20 Canons en 40.op't heele,

gemaakt wort.Maar dat den 5 hoek te Harburch 2 uren

van Hamborgh (geordonneert door de voornoemde

Heere Parcheval)noch de grontlinie ,noch de proportie

niet
.
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niet recht geordonneertſoude geweeſt zijn , dat is niet

gelooflijk , alſoo hy hern loo wel met reputatie in syt

heemſche plaatſen als in deſe Nederlanden heeft laten

gebruycken ,hebbendevan jongs op met lijn Vader Zal.

die ook Quartiermeeſter Generaal was,in wiens plaat

ſe hy ſuccedeerde,'rLegernagevolght,ende gelijck als

in de konft geconfijt geweeſt,dat die hem ſoudevergre.

penhebben in'tmaken van een vijf-hoeck , dat kan in

myn ſin niet komen , vertrouwe eerder dat het Ruſe of

uyt particulieren haat , ofom hem met fyn reputatie,

een grooten naam te maken,of om dat hyhemnu niet

meer en kan verantwoorden : 'tis altoos kennelijck ,dat

hy heeft deſe en andere Landen grooten dienſt gedaan .

Op fol. 17. antwoorde ick , dat niet fyne Buyten

wercken ſwacker, maar ſtercker zijn , ende dat daarom,

om dat de halve Maan , of Contre-guarde X. leggende

voor het Bolwerck 3. wel eens foo veel volcks vereyſt

tot beſettinge als het Bolwerck 3. want het Bolwerck

3. heeft in lyn Front 62.Roed.ende de halve Maan X.

104.Roed.Noreert oock lyne halve Manen dry dob.

belde Flancquen boven malkanderen te hebben,conſe

quentelijck dan oock ſtercker, &c. Wat aangaat ſyne

Buytenwercken ,datſe lwaarder te gewinnen zijn dan

een moderne Veſtingh ,dat en heeft Ruſe noch niet be .

weſen ,ende ſal wachten , dat hy hem hier in noch wat

blooter geeft.

Myn Inſtructie fol. 2 1,22.2 3.2 4.2 5.lal tot een we

derlegginge dienen van de Oblique Flancquen. Rule

ſeydt fol. 18. dat myne ſtucken op de perpendiculare

Flancquen ende Gordynen van 't geheele Veldt geſien

B3 kon
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konnen worden,als hy opde kaart N. I. by't Bolwerck

A. aanwijſt,'t welckick toeſta ,maar dat is om mercke

lijcke redenen gedaan, want waren de Buytenwercken

hooger dan koſt men niet van de boven-Wal de Con

tre eſcharpe beſchieten , dit ſoo zijndeheeft de Contre

eſcarpe dobbeldeſeconde ende defenſie,boven dit is de

Viandt over al in't Veldt ontdeckt vande Wal, ende lo

haaſten begint hy niet een Baterye opte werpen,ofmen

doet hem datelijck delogeren : Wilde men na Rufen o

pinię maken de Wallen 40. go.à.60.voeten hoogh,en

de de Buytenwercken naproportie ,dat ſoude een exceſ

five koſten zijn ſonder defenſie. Aangaande dat de Vy.

ant,metlyneBateryen veerdigh zijnde , ſoude konnen

eenige ſtucken verlemmen , dat lelve is oock doenlijck

aan de ſyne,door verheveneBateryen.De Hedendaagh

ſche Fortificatien zijn vele Jaren in practicq geweeſt,

ende werden noch dagelijcksgepractiſeert, daar tegens

de fyne alleen in Theorie.

Voorts ſeyt Ruſe fol. 19. wegen het beletten van't

paſleren des Gratts , dat myne Canon ende Muſquet

ſchoten ,komende van de ſeconde Flanc ; ſoo ras men in

de aarde is,vruchteloos zijn,maardat hyſe beter beſtrijet

daar tegens antwoorde ick , dat fyneſchoten komende

van de geheele Gordyn , als hy dat met de letteren 6.

V.T.aanwijít, te vergeefs ende vruchteloos zijn , want

behalven darle hooger als de mijne is ,loo en effectueren

deſchooten nie : ,vliegende over't Bolwerck ,alſoo ſy loo

licht haar eygen volck als de beſtormers treffen konnen.

Maar Rule en gedenckt niet eens, vat hy geſeydtheeft

" fol. 21. daar hy de Hoornwercken ſoodariigh or

donneren
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donneren wil ,datle haar ſelvendefenderen konnen ,en

de haar niet en behoeven te verlaten op de grooten Wal,

tot reden gevende, dat ſoo licht daar binnen de Defen

leurs als de Offenſeursgequetſt konnen worden, ' twelk

nochtans heel wat anders is,te ſchieten langs de zijden

des Hoornwercks,als te ſchieten over 'tBolwerck,hier

loopt dan Ruſe tegens hem felven. Noch feyt Rufe dat

wanneermen deGraft paſſeren wil,dat dan mynCanon

al gedemonteert is,dat ismis, maar al was het ſoo , ſoo

moet de Faucebrée, leggende voor de Face, als oock de

tegens overſtaande Faucebrée Flanc , ende Faucebrées

ſeconde Flanc,hetbeſte doen,ende wat haar vermogen

is , dat kan men duydelijck leſen in myn Inſtructie fol.

17.18.19 . ende oock uyt'cgeen hier voren verhaalt is,

op deſe wijſe kan ickſyn Canon oock wel demonteren

door 't verhoogen der Bateryen. Ende om de inkomſt van

deGraft te willen beletten door de vierdobbelde Flanc

quen ,ende 20.à 24.Canons, dat ſal (waarlijcktoegaan
wegen de groote confuſie ende perijckel in’tſchieten en

de laden ,'twelck daar door kan ontſtaan ,als mede door

middel van handt-Granaten , tuſſchen de vierdobbelde

Flancquen in te kaatſen , die onder haar geenkleyne

ſchade,verwerringh ,ende diſordre veroorſaken ſouden,

oock mede wegen de groote ſwaarte des Canons , dat

ſeer traagh ende lancklaam gehandelt wort, waar door

vele goede gelegentheden verſuymt worden . Wat my

belangt,ick achte niet meer een Bolwerck metvierdob

beide Flancquen, met 40. Canonen, als den Cumaan.

Ichen Etel ,die eenen Leeuwen huyt aangedaan hadde,

want het is een vaſten regel, waar uytgeſchoten , daar

B 4
kan
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kan oockwederom ingeſchoten worden, endedat hy

noch in ſyn Tractaat foi.7. ſeyt, waar een Batery met 6.

Aucken is , daar moet een contra Batery geordonneert

worden van 28. à 30. ſtucken , datis in proportie , als 1 .

tot s . Waar ſoude Ruſe na deſe proportie al hetCanon

halen , als men met dry Bateryen van 15. ſtucken een

Bies wilde Ichieten in een Wal. Want hy ſoudemoe

ten hebben 75. Canons alsſuperioor in 't getal na myn

goeden Vriendt fyn luftenue.

N. B. De vierdobbelde Flancquen boven malkande.

jen met 20. Canonnen ſtelt Ruſe alleen tegens de At

tacquen à pied ferme ( loo als ick bemercke uyt ſijn Tra

ctaat fol. 14.ende 19.) dat is alſmen de Graft ſoudewil

len paſſeren voet voor voet : maar nu vraagh ick Ruſe,

toehy'tmaken ſoude, alſmen de Graft pafleren wilde

oplyn Frans , die de Graften ſimpelmet rijſdammen o

vergaan, konnen de Muſquettiers dan geen grooterver

hindering doen tegens de overkomſt van de Graft als

de Canoniers ; vermagh het Canon wel ſoo haalt veer

digh te zijn , datter geen tijdt tuffchen beyde ſoude ko

men datter niet geſchoten wierde , immers neen , daar

tegens ſchieten deMuſquettiers gedurigh , foo ras en

heeftden een niet gedaan , of den anderen wederom

begint,dat dan alſoo met Canon niet doenlijck is , daar

hetnochtans alſo behoorde te weſen , alſoo dit paſſeren

des Grafts metter haalt toegaat.

Rufe ſeyt dat ick noch eens meten ſal ſijn defens linie,

die ik geſeyt hebbe in myn Inſtructie fol.22.deMuſquet.

ſchootte excederen, de Liefhebbers konnen open ſlaan

fynTractaatjen fol.28.daar ſullen ſy bevinden de defens

linie

1
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linje 69.Roed.lanck te zijn. Wat wil Ruſe ſigh dan ex

cuſeren ,dathet Muſquetwel toereycken kan , ja wel toe

reycken met een boogſche linie,maar niet in pointblanc,

te verſtaan in een rechte linie,ende noch minder fullen

deMuſquettiersgewis ſchieten konnen van de Face.

Ickſtel mynInſtructie fol.2 s.tegen Ruſe fol.2 1.regel

14.daarhygenoteert heeft met een N.B. ſeggende, dat

de ſchuynſigheyt niet ſonderlinge geeft of en neemt,

watmagh dan Ruſe de perpendiculare Flancquen ſoo

loeckenom verre tewerpen, ik antwoort hemis aan de

ſchuynſigheyt ( daar hy nochtans fyn gantſche ſaack op

fondeert) nietgelegen, ſo is ons diſpuye uyt : dan ver

trouwe hoemen deperpendiculare Flancquen meerder

tracht met voeten te treden ,hoedeſelve fal meerder de

Neuțeboom gelijk worden , dewelcke hoele meerder

geſlagenwort, dieste ſtercker invruchten aangroeyen .

de is.Wataangaat dat het grootſte deel van de Ingenieu

ren van gevoelen zijn niet de Gordyn,maarde Face (als

meer geextendeert)aangetaſt behoorde te wordendaar

ben ick oock gelogeert , maarallesmet diſcretie. Men

heeft geſien,dat ſyn Hoogheytden Prince van Orangien ,

fyn aproche gevoert heeft op de Panden ende Face van

het Bolwerckvande Stadt s'Hertogen -Boſch ,niettemin

heeft de Prins Maaſtricht, die ook nietvan de geringſte

was,geincorporeert ende bemachtigt door middelvan

een Bres te ſchieten inde Gordyn tuſſchen'een Bolwėrk

ende jongerpoort. Nota : Ditvordeel kreegh de Prins

hier coor,hadde ſynHoogheyt lyne linie van nadering

getrocken op het Bolwerck, ende een ruymen Bresge

Ichoten ,endedaarop in- ge-entert,ſo loudeſynHoog

heyt
B 5
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heye't ſelve vanbinnen miſchien geretrencheert bevon

den hebben ,ſoo datmen de novo voorwaarts geconſtrin

geert loude geweeſt zijn te ſapperen , ende andere Bate

ryen te planten, 'twelck deſavantagieert,maar het ſelve

niet te verwachten heeft inde Gordyn, hier ſoude oock

wel te paſſe komen de FranſcheMethode,om een Graft

te paſſeren , als Ruſe feyt in fyn Aanwijſinge fol. 12 .

ick ga voortom tijde te winnen .

Als ick leg in mijn Inſtructie fol. 2 3. dat ſyne Flanc

quen beter dienen om de buytenwercken te defenderen

alsde myne,daten moetRuſe my niet qualijckaf ne
men,wanthet zijn lyne eygenewoorden fol. 39.in lyn

Tractaat , alwaar hy de hedendaagſche Ingenieuren

uytkrijt,dat ſy het beter ſouden konnen doen doorhaar

perpendiculare Flancquen , dat ick nochtans ſeecker

wete,datniemant van de onſe gedacht heeft om ſodanig

te argumenteren, ' t is maar eenopgeraapte Kladde,ende

ſyn eygen ſchryvens moetmengelooven:aangaande de

Flancquen , datſe meer in 't geſicht leggen van den Vy

ant, als de mijne , dat is notoir, maar niet alle , ende dat

van wegen de meerdere Obliquiteyt,ende dat is een va

ften regel,als boven geſeit is , waar uyt geſchoten ,daar

kan oock ingeſchoten worden, kan Ruſe ſoodanighfy

ne intreckende Flancquen ordonneren, datter nietwe

deromingeſchotem werde,en datleniet ſoo koſtelijk en

Ichadelijk zijn, foo als niet de hedendaagſche Fortifica

tie,en foo veel commoditeyten heeft, foo kan het voor

een goede les paſſeren.Dat Ruſeoock opſyn Flancquen

gebruycken wil te gelijck Canon, dobbelde Haken en

de Mulquetten , is ongerijmtwant deſe 3. onder mal

kanderen
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kanderen gemenght , en konnent' ſamen niet accorde

ren , wegen het terugh deynſen ,grooten roock en vuyr

des Canons,nochtans ſietmen klaar aan de 20. ſchiet

gaten , dat de 4. Flancquen alleen tot het geſchut geor

donneert zijn,ergo niet voor deMuſquettiers,alsmynen

goeden Vrient Rule tegens lyn eygen ordonnantie aan

gaat, ende een yegelijck wijs maken wil, dat wit ſwart

is . Noteert dat Ruſe mijn al wederom ſoo ſtout wil be

ſchaamt maken , dat mijn Faucebrees Flanc niet langer

en ſoude vallen alsde fyne , als ick ſegge in mijn Inſtru

¿ tie fol.2 4.ende wil het contrarie bewylen op ſyn kaart,

komt laat ons eens ſien op fyn Kaart van fyn Tractaat

Fig. 2. N. 2. daar ſal immers bevonden worden, dat niet

mijne Faucebrees Flanc gelijck met de fyne is,maarwel

4. Roeden langer valt, dat is danvoor Ruſe een povere

Aanwyſinge.

Dat ick ſegge in mijn Inſtructie fol.46. dat de H. Ruſe

de Ravelynen uytſchelt voor moort-kuylen in ſyn Tra

ctaat fol.9.derft ſeggen de Ravelynen niet gemeent te

hebben, recomanderende den Leſer het ſelve nate ſien ,

maar den Leſer lette , wat hy belooft , hy belooft im

mers , dat hy hetop ſyn tijdt bewijſen ſal,gelijck als hy

fol. 19. doet,ende oock hier in ſijn Aanwijſinge fol.z z.

daar hyſe meſſen noemt, die de Veſtingedoot-ſteecken

geven , is dit aldus, ſoo wil ick de hooge Overigheyde

gronthertigh gebeden hebben , datſe mochten in tijds

i weghgenomen ,often minſtenna de Heer Ruſefynfan

taſie geperfectioneert worden op datſe t'avont ofmor

gen ons niet en mochten dienen, als een mes,die de Ve.

iting door-iteecken . Wieheeft oyt geſien , datmen de
Raye.

3
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1

Ravelynen (loo daar geenprægnante reden is , want

men en laat niet geern een werckachter op de rugh leg .

gen) eerſt aangrijpen fal, waar daar halve Manen zijn,

wantſeychy de Ravelynen verovert zynde,oock lichte

lijck de halve Manen te vermeeſteren zijn : de tijdt valt

myn te kort,om myn ſelven verderin defe Materie in te

laten .Wat aangaat het ſeconderen der Ravelynen door

ton-bruggen,die water -pas leggen , die ſwarigheyt die

Rufe daarover maaktisvan geringe importantie.Men

moetweten ,daar menhackt vallen ſpaenders,inſonder

heyt als de Timmerlieden neerftig zijn . Vrage, hoe hy

anders fyn Ravelynen ſeconderen wilde ? Wat wyders

Rule ſeyt over myn Inſtructie fol . 47. geeft het my de

pijne niet waart ſyne antwoordinge tebeantwoorden ,

alſo een yder genoeghfaam bekentis, watde Ravelijn

voor de Vuchter poort ten Boſch gedaan heeft. Voorts

datter meer Veltingen te vinden lijn ,die langer reſiſten

tic gedaan hebben,als den tijde van 2.Maanden , als de

Heer Rule fol.6.in fyn Tractaat ſeyt ,is een yder genoeg

bekent. Myn Heer Rule ſeyt, dat het wat andersis we

gen de reſiſtentie,die de Ravelyn voor Munſter tegens

den Biſſchop gedaan heeft , tot reden gevende, datter

vel 18000. of 10000.mannen in zijn geweeſt , Ant

woort, zijn in dit Ravelijn i8ooo.of 10000. mannen

geweeſt,fo zijn daar wel van noodenin ſijn halve Maan

50000. man , alſoo het felve wel 6. maal grooter is.

N.B. Anno 1595. heeft Geertrudenbergh 3.Maan

den reſiſtentiegedaan (hoewel aan de eenezijde open )

nochtans kreegh den Vyant niet eerder het Ravelijn in,

als ontrent 3.Maanden .Anno 1594.heeftimmers Coca

verden
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verden, die een Landt- Stadt was 7. Maanden en 3. we

ken reſiſtentie gedaan , ende wierde noch niet gewon

nen , hoe veelpraatjens wil Ruſe dan de Liefhebbers

diets maken. Dus verre dewederleggingh van Ruſe ſijn

Aanwyſingh op fol.24.

Rule ſeyt noch fol. 24. (ſchoon dat ick hem in myn

Inſtructie fol.58. gedebateert hebbe) dat hy de Hoorn

wercken ſoo ordonneren wil , datſe bequaam zijn haar

ſelven te defenderen,maarwederom in ſijn Aanwyſin

ge fol. 2 4. ſpreeckt Ruſe wederom tegens fijn felven ,

leggende,datle defenſiver zijn, als ick daar van oordele ,

ende waarom , om datfe trecken haar defenſie met Ca

non ende Muſquetten van't Royale Bolwercks punct,

als mede van de Buytenwercken. Deſe reden dan ,ſluyt

niet met de voorgaande op malkanderen , ſoo dat het

geen wonder is,dat myne opinie met de fijne differeert,

door dien fyne eygene woorden differeren . De Heer

Ruſe meent dat hyhem nu al wel gequeten heeft,ais hy

ſeyt op wat wijſe hy de Hoornwercken ordonneren

wil, om haar felven te defenderen ,ende dat hy het ſal

voorhem ſelven behouden.

Eyntlijcken ,wat Ruſe ſeyt op myn Tractaatjen, fol.

131 .
datick daar oordele , als de blinde van de couleu

ren ,om datter ſtaat, dat de ſchiet -gaten van buyten eng

ende van binnen wijt moeten zijn, gelijck als myn een

ſeker perſoon te Bergen wilde wijs maken , ende dat ick

deſelve metſyn ordonnantie comparere, 'twelck noch

tansallooniet en is : maar ſegge; dat ick dele maniere,

ende myn Heer Ruſe fijn ordonnantie van 4. dobbel

de Flancquen boven malkanderen met 20: Canons

ver



30 Wederlegginge van

verwerpe , die oordeel heeft,die oordele, wat ick hier

ſegge.

N. B. Ruſe feyde fol. 2 5. omin'c velt te ſchieten, dat

hy daar voorgebruyckc de Gordyneni ende Facen , 't

geen dat ick oock doe,maar Ruſe wil niet in 't veldt,of

als de linien van Aprochen geopent worden , ſchieten ,

ende waarom niet , daarom , om niet onnodigh het

amonitie op de aprocheerders te verſpillen ,als klaarlijk

te ſien fol. 9:regel.30. dit ſtrijdt dan al wederom te .

gens fyn lelven .

.
. Rule ſijn pralen over lijn Tafeleje,dathy 28.

Roeden tot defenderende linie des Bolwercks loude

hebben , is in 't voorgaande klaar contrarie bewelen.

Maar ſal hierſoo kortopantwoorden,dat het niet is 28.

Roed. meer maar 1 2. Roeden minder , ende als ick de

laatſte geretireerdeFlancnoch daar toe dede , die 15.

Roed. is , foo foude Rufe 27. Roed. minder hebben ,

door dien datdaar van geen behoorlicke defenſie we

gens fyn extraordinariſche hooghte, als fol. 19. aange

velen , gedaan kan worden .

Korte verklaringe over Fol. 28.

OfMelder ,ofRuſe beter defenſie heeft om de Face

te ſien , te beſtrijcken , ende de inkomſt van de Graft te

beletten , daar 't meeſt aan gelegen is.

N. B. Aangaande het fien ende beflanqueren des Bola

wercks.

MEL
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ven -Wal. 10.

II .

MELDERS flancque- Die van R USE.

rende linie.

Roed. Roed.

A. B. Flanc vande bo. A. B. Laatſte gereti

reerde Flanc.
15.

A. H. Seconde Flanc C.D. Twede Flanc.
9.

vande boven -Wal 14. E. F. Eerſte Flanc. 8 .

C. D. Faucebrees Flanc. 9. G. H.Faucebrees Flanc.6.

D.F. Faucebrees Se- H. K. Faucebrees Se

conde Flanc. 15.
conde Flanc.

R. L. Face des Fauce- F. L. Seconde Flanc

brees.
25.

vande boven -Wal. 12 .

73 :
61 .

N.B. Want dele Face

linien haar felven bequa. Defenderende linien des

melijck defenderen kon Bolwercksvan R USE.

nen.

Defenderende linie van

MELDER.

Ergo heeft Rufe niet 28. Roeden meer , maar ten

weynigſten endenauwſten gerekent 12. Roedi minder

ſchoon datſyn 4. Flancquen boven malkanderen gere

kent worden .

1

N. B. Aangaande de inkomſtvan de Graft te beletten .

Het is notoir volgensKrijchsgebruyck, endeomre

den hide te langh te verhalen , datde Vyant behoorde

by N.voor 't Bolwerck M. van Fig. A. inde Graftteko

men ,endeby O. P. voor 't Bolwerck 3. van Fig. B. 5

MEL :
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26

26

t' ſamen 101

MELDERS flanqueren-RUSE flanquerende li

de linien . nien.

Roed. Roed

A.V. Gordyn vande F. R. Gordyn vande
boven -Wal. 30 boven-Wal. 26

D.X. Gordyn vande H.S. Gordyn vande

onder -Val. onder.Wal.
19

A. B. Flanc. 10 Dry dobbelde Flanc

C. D. Faucebrées Flanc. 9 quen. 23

R. L. Face des onder
68

Wals.

N. B. De geretireerde

Flanc A, B. kan weynigh

of geen defenſie doen , uyt

reden als boven.

Ergo heeft Ruſe 3 3.Roeden minderom de inkomſt

van de Graft te beflancqueren.De Heer Ruſe heeft hem .

felven dan in deſen vergiſt.

Noteert , dat icki tot mijn vordeel , om de Face des

Bolwercks te beſtrijcken, noch niet eens gerekentheb.

be,dedefens-linien B.E.C.O. zijndede 2.tegens over

ſtaaride Facen , die 38.Roeden bedragen.

Ruſe ſeydt dat alle myne defenſien gebroken zijn

door de Bateryen eermen eens aan de Graft komt , tot

reden gevende,dathyſe demonteren kan , ſchietendeo.

ver hetHoornwerck 1. het Ravelijn 2. de halve Maan

3. dient tot antwoort , dat dit ſelfde oock kan geſchie.

den aan ſyne wercken ,wantde Bateryen na pruportie

verhooght zijn , ſalmen even ſo licht de fijne als demy

nêdemonteren konnen . Mynen goeden VriendtRuſe

roemt
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roemt oock van fyn vier-dobbelde Flancquen boven

malkanderen ,ende ſeydt , dat fyn 20. Canons niet en

konnen gedemonteert worden , ſchoon datmen al de

buytenwercken (behalven 't Ravelyo Z.) gewonnen

hadde , ende datmen geen grooter plaats en fal konnën

vinden, ommeer als ten hooghſten 8. ſtucken in contre

Baterye te ſtellen dat abuysis, want op de halve Maan

ofte contreGarde X. is wel plaats tot 16. ſtuckert , hier

mede laat dan Ruſe afgeweſen zijn . Ofcock alle dele

ſtucken op devier-dobbelde Flancquen ſeker ſtaan ,het

Contrarie ſullen de Liefhebbers by de Baterye T. fien

konnen , &c.

Noteert datick mijn referere tot ſyn eerſte Tractaatfol.

36. regel 17. alwaar mijn Heer Rufe tot een beſluyt wijſt,

wegens het Profil vanſyn geretireerde Flancquen, op Num .

VII. daar het geheele Werck eerst inde gront-linien van

2. Bolwercken van een Elf-hoeck tefenis van gelijcken hoe

hetgeheele werckin’t Profilleyt 'waar vanhetſwaarſte Pro

fil van de Buytenwercken boog is 13. voeten,als Staat Num .

VI. ende Num. V.ſtaat, dat de derde geretireerdeFlanc hoogla

is 3 5. voeten , de tweede geretireer deFlanc 24. voeten , de

eerſte geretireerdeFlanc 1 6. voeten , foo is dan evident, dat

Syne defenſie op de Wallen ende Flancquen evenfoo licht ende

noch lichter uyt het Velt is ontdeckt, ende de ſtucken gede

monteert konnen worden als de myne, want gekomen zijnde

op myne Contre eſcurpe,moetmenſchieten over myne Bur- .

tenivercken,die io.à 12.voeten hoogh ziin ,om de defenſie,

der Wallen te benemen ,die hoogh zijn 20. voeten. Ende als.

men gekomen is op ſyne Contre-eſcarpe of Esplanade,100 als

fyn E.deſelve noemt, moetmen ſchieten over ſyneBuyten
C

were
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Dercken,die boogh zijn 1 3.poeten, 't welck alleen 1.voet

meer is als de myne,omfijne defenſieder Wallen ende Flance

quen te benemen,die wel 3 s.voeten hoogh zijn ,ſois dano

penbaer,dat eerder ſyneals myne defenſie der Wallenbena

men konnen worden , wat hebbeick dan mogen leggen in't

voorgaande fol.32. als de Batergen na proportie verhoogbt

worden,& C. Evenwel belieft Rufe noch te leggen fol. 14.

Yanſyn Aanwyſinge datickvan ſyn Werck onverſtandigh

oordeele ,ende andersgediſponeert is,ende datſe anderequa

liteyten heeft alsmyn bekent isdan de deciſiehier vangeef

ickden verſtandigen over, &c,

Korte t'Samen -Spraack

Tafſchen

R U SE en MELDER

Over Fol. 29. 30. 31.3 2 .

1. Rufe.Himmerseenfoible defens,gelijck al de
Et Hoornwerck I. à la moderne heeft

Wereldt genoegh bekent is door de halve Bolwercken

ende dielinien ,die defelve formeren ,die ſeerkleyn zijn

ende te kort op malkanderen leggen , dat het onmoge

lijck is deſe Front, alsſy wel geattacqueert wort,te de-.
fenderen.

Melder. Contrarie is al de werelt bekent , dat de

Hoorn -wercken ſtercke defenſie hebben , gelijck all

menin debelegeringh van Bergen op Zoom gheſien

"heeft, ende deFront, die doo deſe liniengeformeert

wort ,
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wort, is Capabel genoegh , om foo veelSoldaten te lo

geren, om een formele ſtorm af te ſlaan.

2.Ruſe.Eyndelickgewonnen zijnde,ſalmen konnen

avancerenop 't Ravelijn 2. Gelijck mede op de halve

Maan 3.Wantdie dan fonder defentie is.

Melder.Hoe menig harden kopfoude dit koſten ,eer

men ſoo ver gekomen was tot en in't Ravelijn 2.Want

het Hoornwerck diverſche maal in 't geheel , ende ten

deel, in 't particulier ende in ' t generaal geretrencheert

kan worden ,waaruyt dat menden Vyant yeder maal

de noro ſoude konnen het hooft bieden.

3.Ruſe. Dit Hoornwerck geincorporeert hebbende,

foude men konnen op deleWal Bateryen planten , om

daar vandeFaucebrée te commanderen ende te infile..

ren , ende den hoogen Wal beſchieren, oordeeltnu, of

dit geen meſſen zijn , waar mede de Veſtingh de keel

af- geſtoocken wort.

Melder. Aangaande de plantinge der Bateryen op de

Wal des Hoornwercks , dat Itaat ſwaar om te doen

door het heftigh ſchieten der contra-Bateryen op de

Gordyn desWals V. H. ende alsde ſelve al geplant

zijn ,ſo konnen noch de ſelveſo verſtomt worden ,datſe

weynigh verhinderinghſullen konnen doen in 'teen of

in'tander,en de Bateryen geſtelt ſtaandeop de hoogte,

ten minſten van 20. voeten , gaan de ſcheucen overde

Borſtweringh van de Faucebrée,gelijck men aan 't Pro .

fil te ſien is 5.Roeden in de gront, deſe ontdeckingdan

is van geringe importantie.

4. Ruſe.Conſidereert dat de moderne Contre-eſcarpe

verovert zijnde doorhare hooghtevan aarde,den Vy.

C2 ande
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andt een treffelijck vordeel,om ſich te bedecken, aan.

brenght.

Melder. En de uwe,als die gewonnen zijn , en fullen

die dan niet de ſelfde vordeelen den Vyant aanbrengen

tot hare bedeckingh.

5. Rufe.Myn halve Maan ofContre guarde X.X.X.

kan dienen om Landrvolck of een verſlagene Armée,

of anders na gelegentheyt te konnen retireren ende lo

geren , die dan plaatſe vinden .

Melder. Ditpreſenteert ſelden , ende in ſulcken gele.

gentheyt kan men retireren met andere vordeelen ,als

met het afwerpen van Bruggen, openen der Sluyſen ,te

retireren vooreen Stadt onder protexie van'tCanon,

en daar kanmed dan inder haalt cen Trenchée afſteken :

foo dat het niet raatſaam is een Veſtingh te verſien tot

ſulcken intent met loodanige groote buytenwercken,

daar duyſenden van mannen , tot belettingh van noden,

vereyft worden.

6.Ruſe. Op de Flanc der Buytenwercken 7.kan men

geſchut of Muſquettierstot defenſie der Face 5.4.or

dooneren.

Melder. Dit is wel te ſpreken van loo veel geſchut,

maar qualijck om doen, menigh Potentaatmagh'rſyn

Beurs niet lyden omſulcken exceſſiven koſten te doen ,

daarhoort ook noch meer toete weten,kruyt,loot,en

de alderhande amonitie , ende door manquement van

yets , deſes aangaande , wort de Veſtingh dickmaal ge

nootlaaktom te capittuleren .Wat hier van is,late deer

varene judiceren ; ick meendat die in Grevelingen ge

brick van Amonicie hebben ,wantly ,verſien zijndemet

90.ſtuce
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go. ſtucken Geſchut , ſchieten niet meer als met 1o.

7. Ruſe. Myne Buyten -wercken hebben altijt haar

feeckere retirade achter,'twelck geen moderne hebben,

't Ravelijn Z.make ick om reden 2. a 3. dobbelt.

Meliler.Waaris dan uve ſekere retirade van't Rave

lyn Z.gelijck mede van't Ravelyn 8.daar tegens in myn

Hoornwerckkan ick diverſche maal retireren van 't een

Werk in't ander, als ſeer bequaam zijnde tot de retren

chementen , dat alſoo niet en is in u contre Guarde X.

want gekomen zijnde by 6.kanick lichterdoor middel

van traverskens komen tot O. P. als ghy doet van de

Front des Hoornwercks T. tot achter byde Ravelyns

graft G.

8.Ruſe. Mynen aanlegh van de Contre-eſcarpe heeft

van doen (om dat de Graft vande Contre-guardemaar

60. voeten wijt is j weynigh Baſis ten comparaiſon

yan de Modernen.

Melder. Maar weet dat den aanlegh van de Contre

eſcarpe haar altijt reguleren moet nade docering vande

Borſtweeringh vande grooteWal, op datter geen be

deckingh voor den Vyand en blyve.

9. Rufe. Myn Gordynen ende binnen wercken , ex

cept de bolwercken mogen wel hooge wallen lyden,

ende zijn dies wegen maar te ſtercker, want de Vyant

het Bolwerck geincorporeert hebbende:ſal evenwel het

ſelve noch onder Commandement vande Gordyn

ſtaan .

Melder. DeWallen , die de hooghte van 14. à 16 .

voeten excederen zijn van geen defenſie, want de Vy

ор
de kant vande Graft gekomen zijnde, kan yande

C3 Wal
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Walof ſeconde Flanc, ende wegendedickte des Para

pets, geen tegen weergedaan worden , ſoo dat dan de

Bolwercken malkanderen alleen reciproce defenderen

moeten, ſonder eenige reſiſtentie van Gordyn , lulcks

dat hetniet als al te evident is by alle ervarene dierge

lijcke hooghten te fchouwen,endedeBolwercken ge

incorporeert zijnde, hoe weynighde plaatſen inlooda

nige occaſie reſiſteren konnen.

10. Rufe. Uwe Retrenchementen ofte af ſnydinge,

als by 't Bolwerck M. te ſien is met de ſtipkens aange

weſen, zijn difficil te maken in een Belegering, wegens

de hooghte der Wallen ende holligheydt der Bolwerc

ken , want als fy te laag zijn ,worden ſy gecomman

deert, ende zijn van geringe defenſie.

Melder. Myne Retrenchementen zijn niet difficil te

maken , maarkonnen lichtelijck met weynighmoey

ten irr defenſie gebrocht worden,de hooghte derWal.

lën ende de holligheyt der Bolwercken, dienen beyde

tothaftige voltreckinge van 'c Werck, te weten de aar

de van de boven -Waltotde Borſtweeringh van ' t Re.

trenchement, ende de holligheydtis alreede een parate

Grafr, want deſe Graften droogh zijn ,wydersheeft de

holligheytdes Bolwercks dit vordeel,datmen gevoegh

lijck desVyandes mynenſoecken ,ende contramineren

kan .

18. Ruſe. Ja maar zijn deſe Retrenchementen leeg ſo

wordenly gecommandeert vande Beſtormers.

Melder. Contrarie is waar , want ſy ſullen hoogh

genoegh zijn , door dien ordinaris de holligheydt des

Bolwercks 3. 4. voeten opgehooght worden tot deſe
ende
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ende anderecommoditeyten , maar zijn defe Retren

chementen hooger of ſo hoogh als de andere, foo wort

daar doorden Vyandt dies te meerbedeckt, ende men

en ſal niet den Vyandt (dicht onderdeWal zijnde) be.

ſchieten konnen. Noch heeft een lage retrenchemen

dit vordeel (doch alles na diſcretie) darmen niet be

ſchadight en wort van deſchoten ,komende op de on

der-Wal, endedat denVyant ſoo lichtniet én merckt,

waarde af-ſnydinge geſchiet.

12. Ruſe. MyneRetrenchementen zijn gemaacktin

form van een Bolwerck met 2 Facen , gelijck men by

't Bolwerck 3 aan de geſtippelde linien 10.en 12. lien

kan, ende omde Face is eendrooge Graft.

Melder. De linie 10. wijcke af endeen kan de linie

12.niet ſien ,ſoo datſe malkanderen reciproce niet de.

fenderen konnen , ergo dele maniere van Retrenche

menten en ſich inwaarts te verſchantſen , is verworpen .

Oock is dat retrenchement 1 3.14.15.16.'twelck door

de Flancquen paſieert,ſeer difficilte maken;daartegens

zijn demyne als de geſtippelde linien 20.en 30. aanwy.

ſen ,veel defenſiver,profijtelicker,ende eerder veerdigh

gemaackt.

13.Ruſe.Myne Bolwercken zijn veel ſtercker, ſchoon

dat den Vyande op de Face gelogeert is , als deModer

nen,wanneer dar den Vyant haar Contre-eſcarpe noch

diſputeert.

Melder. Contrarie blijckt uyt de voorgaandeArgu

menten ,onnoodigh wederomte repeteren, Rufen diſ

courſlen ben ick welgewendt , & c . hadde gedacht dit

werck met yets, dat deLiefhebbers in deſe periculeuſe

tijden,

1
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uen, niet ondienſtigh ſoude geweeſt hebben , te ver,

grooten , dan alſoomynen goeden Vriendt Ruſe myn

valſchelijck na geeft , dat ick over myn korte Inſtru .

dienulaatſt uytgegeven ,ruym 4.Jaren geſtudeert heb

be,foo falick het om alle præſumptie wegh te nemen,

hier by laten blyven, endewachten tot gelegener tijdt.

Vaart wel.

FINI S.

Voor de BOECK -BINDERS.

Fiz. A.te ſtellen tuſſchen pag. 30. 31. en Fig B.tuf

ſchen 32. en 33 .
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