Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com

727420

Ck ( 4

MAINTED
01 1019 6946

UB AMSTERDAM

4 +96 (l
( oad)

1

1

?

7

1

Arte

Marte .

GERARD MELDER
van de

FORTIFICATIE
en

BATAILLONS & c .
T'UTRECHT,

bjlanvan
Waalberge
A.1658 .

•

H.

12

Korte en klare

INSTRUCTIE
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Α Ν

REGULARE en IRREGULARE

FORTIFICATIE ,
met hare

BUYTEN -WERCKEN .
te gebruycken

DEFENSIVE en OFFENSIVE.

Een Compagnie, een Regiment, een
Leger te Voet en te Peert te logeren , en
in verſcheyde ſoorte van Bataillons te ſtellen .
Tot dienſt van alle jonge Ingenieurs en militaire Officieren.
Met eenkorte weder-legginge der ſuſtenu van de Heer
HenrickRuſe , over de hedendaagſcheFortificatie.
20p-gevoegt

50 Luſtige QUESTIEN ,
met bare SOLUT I EN .

Door GERARD MEL DE R.
Tot AMSTERDAM ,
By JOHANNES van VA ES BERGE ,

ANNO 1664 .

PROVER P. 21. 30.

Het Peertwort bereyt tegen den dag
des Strijds; maardeoverwinninge
is des Heeren ,
Luc . 3. 14 .

En doet niemant overlaſt ; met uwe

ce

befoldinge zyt te preden.

Edele Hoogh-achtbare , Wel-wijſe
ende Voorſienige HEEREN .
CORNELIS BOOTH , Med. Doct. Bi
bliothecarius defer Stede,

I Regeri

NICOLAUS HAMEL , der beyden deBorge
meeste.
Rechten Doctor.

rem

GYSBERT van der HOOLCK , geco

mitteerde ter Vergadering der Doorluchti
ge Hoog: Mog: Heeren Staten Generaal,
van wegen de Provintie van UTRECHT.

FREDERICK RUYSCH , gecommit
teerde van wegen de ſelfde Provintie ter

Vergaderinge der Ed: Mog: Heeren Raden
van Staten .
ANDRIES van WYCK .

Ouda

CORNELIS van DEUVERDEN ,der
beyde Rechten Doctor.

Borges
meefter
ren

GYSBERT de WYCKERSLOOT ,

gecomitteerde in de Vergaderingh der Ra
den ter Admiraliteyt, totROTTERDAM.
JOHAN van NELLESTEYN , der

beyde Rechten Doctor.
Ende de vordere Heeren Raden, ende Vroet

ſchap der Stadt UTRECHT .
MYN HEEREN ,

Anneer dat men de Krijgs- Hiſtorien op ſaat, foo

W

ſal men daar in bevinden hoedanigh dat deſe Ne

derlanden allengskens , door een goede ordre van
3

orlog,

>

Oorlogh , by de Hoog:Mog:Heeren Staten gebruyckelick ,

onder hetvoorſichtigh beleyt van de Princenvan Orangien,
Hoogh -loffelijcker memorie , tot een machtigen ende floriſ

ſanten ſtaat gekomen zijn , endetyndiakdoor Godesſegen,
tot een gewenſchten Vrede gebracht:niet- te- min moetmen
dat wetent , dat wy noch in't verborgen , ſchoon niet in't

openbaar , van onſe Erf-vyanden bestreden worden ; der
balven en behoorde deKrijgs konſt nietachter de kiſt geſme
ten , maar noch dagelıx gecxerceertte worden , op dat wy
mochten met rerstant ende dapperheyt, de Vyant als hy ons
eens Joude willen beoorlogen , uyt ons Lant ende van onſe

Frontier plaatſen af houden ,ende voorfijn tyrannny bevrijt
Rijn. Gelijck deArithmeticain't begin der Scheppingevan
de Werelt geweeſtheeft ; te weten , alsGod ſeyde de seen .
tweede dagh, aljoo kan men oock ſien de Geometrie in de
Ordonnantie Gods van de Arcke Noë , ende oockmede in de

Egyptenaren ,ten tyde als de riviere de Nylus overvloeyde.
Nu de loffelijcke Kriigs.konfi kan men oockbeſpeuren ,als de
Patriarcb Iſaack ſinen Soon Eſau ſegende tot een Kriigse
man ; leggende gy ſult u met u Sweertgeneren , Gen. 27.

40. ende die heeft oock fijn 12 Sonen , die Vorsten waren,
van jongs op in deKrijgs diſcipline op -getrocken. Men leest
Num. 2. van de ordredie de Heere Moſes beval, dat de kin

deren Ifraëls in't Legeren ende op trecken houden fouden ,
gelijckoock deden yder Stamme nahare Banieren;te weten

Juda hadde de Avant-guarde , Ruben de Bataille, Ephraim
de Retro guarde , ende Aßer de Troupe pan Reſerve. In die

tijt heeftmen oock Schutters gevonden die een hayr konden
treffen , ende eenAppel van een Kints hooft af ſchieten . By.

deHeydenen is de Krijgs-konſt , als heden -daags de 7 Vrije

hare
Konften , in de schole opentlickgeleert , ende hebben Pro

Profeſſoren gehadt. De Griecken bebben plaatſen ende
Huyſen gebadt, daar in datſe de Krijghs-konftexerceer
den . De Romeynen hebben hare kinderen van jongs op in
de Krijgbs-ſchole geſonden ; wat Homerus van de Ed.

Kriigs-konſt geſeytheeft, isgenougſaam in fijne ſchriften te
leſen.En heeft niet Alexander Magnus,Homerum als hylla .
pen ging, onderfijn hooft gelegt. Wat de Krijgs-konſtvero
mach, heeft ons de dagelixe experientie overvloediggeleert,
dat Koninckrijcken, Republijcken L, anden ende Steden daar
door komen te floreren ,machtigh te worden ,endebehouden
haar leven ,goederen ende Privilegien , in ſumma de Edele

Krijgs-konst, is neffens God, een oorſaack geweestdat deſe
Landen in ſulcken floriſſanten staat zijn ; Och !ofGodgave

dat wy niet de Romeynſche Monarchie gelijck en wierden,
want als den geleerden Cicero begon met Boecken de Mo
narchie te regeeren,endede Ed. Krijgs-konftaen een zijde te

ſetten,so was haar excidium na by gekomen. Dút ons Chri
ſtendom foo van de Turcken is verſwact,ende ſoo wijt in't
Chriſtendom komen in neſtelen , komt het daar niet van
daan dat alleen Academien worden op-gerecht, daar litera

ende cock niet arma gedoceert worden . Aanmerct eens de
Hongerſche Krijgh , die ſy tegenden Turck gevoerthebben,

hebben ſy niet de Heroiſche ende Adelijxſtegemoederen in
Klooſterengesteken , ende de Boere-knechten die van geers
Krijgs- konst en wiſten , nocb na eer en godvruchtigheyt en
gàven , tegens de Turcken en Barbariſche volckeren laten
vechten ,endealfoo zijn die Landen tot een proy ende klaag.
liedgeworden.
Derhalven wil ick de Ed. H.Regenten gerecommandeert
hebben dit dochter herten te nemen ,dat de Ed.Krijgs-konfte

noch dagelix onder de jonge Jeugt, inſonderheyt onder de
4

Ade .

Adelijcke perſonen, op een bequame plaats mochten geexey .
ceert worden , op dat wy niet de Hongaren ende andere
Landen in ruine ende verwoeſtinge gelijck en wierden.Maes
de wijl dat men luyden vint,die ſo onverstandigh zijn ,dat ſe
ſeggen derven , wat ſal men in Vredens tijden Krijgen lee

ten, het is tijts genouch, als de nootfulx vereyst , ende dan
leert hetſich ſelven, ende als yemanthet water in de mont
komt, foo leert hy wel ſwemmen ; duſdanige kan men wel in

hare meyningen, op haar perijckel, laten voortgaan , vreeje
datje danfoo haaſt verſuypen , als ſwemmen ſullen leeren,

ick ſegge voor ſulcke en hebbe ick dit Tractaatjen niet ge
ſchreven, maar voor alle Lief hebbers , die de Ed. konſt van
herten beminnen ende wenſchen de Conſervatie van het Va .

derlant ; om dan dit perijckel teprevenieren ,foo hebbe ick
als een ſtaaltjen vanmijn liefde des Vaderlants, ende vol.
gens mijn ſchuldigen plicht,deſen mijnen geringen ,dochge
willigen arbeyt,de Ed. Hooch-achtbare , Wiije, Voorſienige
Heeren Borgemeesteren , Raat endegantſche Vroetſchap de

ſer Stede , uyt een goede affectie willen dediceren ende op
offeren , defelve recommanderende in haar Ed. protexie te
nemen, ende my voor den Zoylus te beſchermen.Wenſchende

de Ed. H. A.VV. V. Heeren ,langdurige regeringh ,geſontheyt,
ſaligheyt , ende vrede des Vaderlandts , AMEN . Actum
Utrecht, den Gen May, Anno 1658.

Uwe E. Ed. H. A.

Altijt bereyt -willigſten Dienaar
G. M E L D E R.
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Oetgunſtige Leſer, hebbe niet konnen na
laten, uyt goede genegentheyt, om mede te
deelen ; toe dienſt van alle Lief-hebbers en

W

-T

de militaire Officieren, jonge Ingenieurs de
fer hoog.loffelijcke Konft , kortelick ende naacktelick

voor oogen te ſtellen, de principale Practijcke van de
W

Fortificatie,ofte ſterckte-bouwing, 't zy Regulaar ofte

Defen
II Irregulaar; met hare Buyten -wercken ,hoemen

fijfen Offenſijf ſal gaan : hoe men een Compagnie ,
Regiment, Leger, in verſcheyde occaſien logeren , en
de, des noot zynde, in een goede Slag ordre ſtellen fal,

20

zer
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als voet-volcktegen Ruyterie, ende Voet- volck ende
Ruyterie te ſamen , ende wat dies meer is ; als oock
hoemen 400 Mufquectiers in ordre ſtellen fal,wanneer
men een Convoy halen moet , om daarmede rooo, à
1200 Ruyters , in een vlack Velt het hoofr te bieden,
ende behouden de Victorie.

Met noch so Luſtige Queſtien , door de Geome

trie ende Cos gelolveert . Wort oock aan geweſen
de ſuſtenu , die de Heer Henricus Rufius heeft, in re
gard van de Buyten-wercken , alloo hy de hedendaag
ſche verwerpt , ende de felve uyt- roept voor Moort

kuylen , voor een Mes om de Veſting dekeel af te ſte
ken :

ken : dat nogt Veſting gevonden is , na onſe Practijck
gemaackt , offy heeft nauwelix den tijt van 2 Maan
den reſiſteren konnen ; de weder-legginge hier van lal
men yderop ſijn plaats in 't korte vinden , 't welck het
Regiſter aanwijft. Dit kleyne vade mecum fal dan in
ſonderheyt dienen voor die gene die de Konſt van her
ten beminnen, ende niet lang tijt hebben om daar over

teſtuderen ,nochte om veelgroote Boecken te koopen,
ende het Leger na te ſlepen : Vertrouwende dan dat

dit genouglaam ſal zijn,om lichtelick tot de Practijcke
van 't geen dat eenIngenieur van nooden is,te geraken,
't welck ick de Lief hebbers hebbe willen mede dee

len , niet twijfelende of het felve ſal haar aangenaam
zijn, ende in danck aan genomen worden. Vaart wel,
ende verwacht een beter.

NOT A. Sonder Voor - oordeel.

Hexa

H E X A M E TRUM

lam

ndi

In honorem & gratiam

kb

GERA
RDI
ah;

- OK

M

MELDER

A THEMATICI

ops

ad

Divulgantis Tractatum de

FORTIFICATIONE.
di

Et conſtructione agminum.

722

St modus, unde venit rebus fua gratia , eunde

E Quid (nifi præda )cohors numerofa ? quid armajuvabunt ?
si Steterit fine lege vagus certamina miles;
Scilicet ut vires paſsim fint omnibus æque .
Omnia vis numeris paribus MELDER E viarum
Sint dimenſa ; aliter nil eft rationis in armis ,

Necfatis est campotongè lateque cohortem
Explicuiſſe, juvant o mænibus oppida cincła.
Unde tvumi Batari genus infuperabile bello.
Heu que forma juvat vario fub judice lis eft ?
Eft tamen ut monstres que fit tutifsima:namque
Dives amat tutâ civis latitare ſub umbra

Tolle ſupervacuum , quefunt obstacula tolle ,
Reddeſedimprimis Jua propugnacula vallo,
Adfer quicquid habes, boftis quo truditur, fic
* Omne ferespunctum , cumpraferes utile multo.

Aſpira Altiora
CHRISTIANUS MELDER , Ultraj.
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FORTIFICATIE .
E E R S T E
1

DEEL.

Oude maniere van Fortificeren , doemen noch
van Kruyt , Loot , of Geſchut en wiſte.

En Koninckrijck , Republijck of Lant
iſfer op 't hooghſte aan gelegen datſe
beveſtight wort (hoe wel bý velen in
twijffel getrocken) niet alleen leert het
ons de wilde Dieren, die haar verbergen
in holen en Bolichen , de Vogelen in
hare neſten , de arme Indianen die haar leven en goet
foecken te bewaren , door palen te ſlaan in d ' Aarde,
maar telve de menſchen die bouwen oock vele Steden

tot hare vaſtigheyrende ſekerheyt,datleniet en moch

ten van hare Vyandenbeſprongen worden : 't profijt
hier van heeft ons de dagelixſe ervarentheyt genough
faam geleert. In den eerſten heeft men de Sceden ,doe
А

men

DE EL
men van Kruyt ofGeſchutniet en wiſte , omringt met
2

EERSTE

ſtercke muren, ſuffiſant tegens de ſtooten van den Aries ?

tes, de hooghte wasonderſcheyden :fijn dickte, datter
3a 4.Mannen achter malkanderen ſtaan koſte , defe

hadden weynigvordeel, want ſy ſtonden bloot , ende
de Vyandt onder de muer komende , kofte niet geſien
of beſchoten worden met hare Bogen , nochte beſcha
dight met hare Slingers. Ten anderen heeft men boven
aan de muurgangen gemaakt,daar de Soldaten bedekt
ſtonden , als oock lange ende ronde ſchiet gaten ,doch

de Vyant koſte hier in een Triangel onbeſchoten blij
ven .Ten derden heefomen in de muren ,een ſteen-worp

van malkanderen ,geſet vierkante Toornen,dan de kan
ten van de ſelve koſten lichtelick door de force van den

Arietes of Rammen , neder geveltworden : ende de

Vyant koſte alloo in een Triangelonbeſchoten blijven.
Ten vierden , heeft men in plaats van vierkante Toor

nen , ronde Toornen en Rondeelen gemaackt, die oock
manquement hadden als voornoemt.
By defe Oude manieren iſt gebleven , tot dat het

Kruyt ende Geſchut is gevonden, ende om deſe krach
ten te reſiſteren, foo heeft men dicke aarde wallen ge
maackt : ende aarde Rondeelen , al-hoe- wel deſe aar

de Wallen ende Rondeclen ſtercker waren , foo iſler

doch diefaute gebleven als boven geſeyt is. Deſe aarde
Rondeelen worden noch in Duytſland gevonden , ge
lijck als ick geſien hebbe tot Aap , op de grenſen van't

GraafschapOldenborgh. Daar na heeft men ( volgens
de Spaanſemaxime) Bolwercken met Cafamatten , als
mede Bolwercken met Oorlions gemaackr. Daar na
heeft

fe

en

van de FORTIFICATIE .
3
heeft men (volgens de Franſe maxime ) Bolwercken
aan de Wallen geleyt, alwaar de defens-linie getroc,
ken wort uyt de flank hoeck. Daar na heeft men (vol.
gens de Italiaanſche ende Venetiaanichemaxime) Bol

wercken geordonneert,vanmalkanderen leggende van
80 tot 100 Roeden. Dan hier van in 't particulier te

ſchrijven, ga ick om kortheyt voor- by, en kometot de

O

faack der Nederlantſche Practijcke van Fortificeren ,

1

die de beſte van allen is , &C.

Korte endeſeer klare fondamentele Inſtructie
van de Forrificatie.
1. INSTRUCTI ,

EERSTE DEEL.

Let op de 4 Hoofi - Puncten,
1.

Situatie van de plaats.

2.

't Fatloen van 't werck.
Goede defentie .
Minſte koſten .

3.
4.

2.. INSTRUCTI E ..

Lwaar ick neem tot valte bekenteniſle ,in Royaal
>

by 6o Rocden blijfc,deKeel 1 2 Rooden,Flanc ro Roe
den , Capitaal2 3 Rocden , Gordyn 36 Roeden : ende
A 2

hier

E E B SII DEEL
hier door konnen lichtelick alle linien en hoecken van

4

een Fortres gecalculeert worden , foo men die weten

wit,dan onnodigh ,alfoo de Bolwercken altijt in goede
proportie blijven ſullen,van den 5 tot den 20 hoek toe,
ja alwaar 'reen Veſting met 30 Bolwercken ,wantde

Bolwercken leggen op alle Poligons hoecken in goede
defentie , ende komt een groote ſtrijck plaats op de

Gordijn , daar 't meeſt aan gelegen is om de inkomſt
van de Graft re verhinderen , ende konnen malkande

ren reciprocè ſtercker defenderen ,alsniet een proportie
foo compendieux mijns wetens gevonden is, de Bol
werx- hoeck blijft oock cufſchen de palen van 60 en
go graden , deſe manier van Fortificeren is een lichte

Regel om daar na een Bolwerck in de irregulare Forti
ficatie te proportioneren, als men in 't volgendenaack
telick ſien ſal, dan voor en al eer ick totde uyt-reke

ninge kome , loo ſal ick bekent maken de namen der
hoecken , en linien , waarin alle regulare en irregulare
Veſtingen beftaan.
3. INSTRUCI I E.
Termen der Linien .

AB |Kleynen Radius

CD Buytenſte Poligon

AC Grooten Radius

CG Defens. linie

BH Keel

CK Strijck -linie

HI Flanc

KG Secunde Flanc

BC Capitaal
BE Binnenſte Poligon

CM Surface

HG Gordijn
Ver .

van de FORTIFICATIE.

$

rad

IM Verlange des Flanx
ten

CI Face
BI Forme Flanc

GO ( Keel-gats Linie
HM Diſtantie der Poligo

li

GD Eſtendue.

(nen .

FOR

d

de

Termen der Hoecken .
BAE ( Cencer-hoeck.

NBE Poligons-hoeck.
ZCI Bolwerx -hoeck.
HBI Forme Flanx -hoeck.
CIH Schouder -hoeck.
29

.

CKH |Kleynen Strijck- hoeck.
CRD Grooten Strijck -hoeck .
4. INSTRUCTI E.

Hoecken van een Fos

M nu alle de Linien en
tres uyt te rekenen , doet aldus :
OM

By Exempel :

Van een 5 hoeck , ſoo divideert het getal der zijden
eens s hoeckx des gantſchen Circkels,doende z6o gra
den, (dat is divideert 360 doors ) komt voor den Cen
ter hoeck BAE 72 graden , wiens Complement van
een halven Circkel lal zijn voor de Poligons . hoek NBE

108 graden. Addeert deſen halven hoeck NBE tot de
Forme Flanx-hoeckHBI, dit product geſubſtraleert
van 180 graden ,komtden hoeck CBI;nu zijn bekend
inden Triangel CBI, drie bekenteniſſen waardoormen
lichtelick vinden kan deface Cr , en den hoeck BCI ,

komtvoorde face 26 Roeden 8 voet,envoor denhoek
ВСІ
A 3

E INSIE DEEL

6

BCI 35 graden , 2 3 minuten , dit dobbel,komt den Bol.
werx-hoeck ZCI70 graden ,46min.trecke den hoeck
BCIvan den halven Połyons hoeck ABE, komt den
hoeckICM 18 grad. 37 min. doorde 28 propoſitie des
eerſte Boeck Euclidis: ende delen hoeck ICM is gelijck

den kleynen ſtrijck hoeck HKI , door de 29 propoſitie
L.1.wederom zijn bekenevan den Triangel ICM drie
bekende termen ; ergo ſal men vinden voor de ſur
face CM 25 Roeden, 4 voet ; voor de verlange des

Flanx 8 Roeden s voer,nu noteert dat GL gelijck is de
gevonden HM , ende CL is oock bekent , als men ad

deert CM tot ML,die gelijk is de Gordijn HG 36,komt
voor CL 61 Roeden 4 voet , addeert het quadraat CL

tot quadraat GL , uyt het product getrocken Radix ,
komt voor de Hypothenula CG , of defens linie 64
C

D

M

H DIK GO

Z

N

I

iT

M

А

Rocden. In den recht-hoeckigen Triangel HKI kan
men oock vinden KI 30 Roeden , hier toe geaddeert de

face CI,komtderaſerende linie CK 56 Roeden & voet.
Trect

1.

23

k

de

van de FORTIFICATIE .
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Trect HK van HG 36 ,komt KG ſeconde Flanc 7 Roe.
den. Men kan oock door Tafel Sinus vinden den Ra.

dius AB,als mede de Keel-gats-linicGO,die dienſtigh
is om een Velt - ſchants ſonder Inſtrument in Practijck
te leggen,alleen met een ſtrick ,daar van hier na ſal ge :
handelt worden.Om nu andere veel zijdige Fortreſſen

10

te rekenen, foo gaat alleen deſen weg , want dit is ge

1

Helt tot een Exempel van alle de andere.

2$

Nota, devaſte Termen zijn :

3.

3

Keel BH
Flanc HI

12 R.Noscere alloon dit.
JO R.det van een 4 borek

Capitaal BC

Flamco voor 9
23 R.do
Rocden moet genom
60 R. Worden .

Binnenſte Polyon BE

at

Hier volght d' uyt-gerekende Tafel.
Deſe uyt-gerekende Tafel ſal dienen tot groote Ste

den ende plaatſen, om die te Fortificeren ; en wil men
de deelen van de Veſting kleynder ofte grooter hebben ,

foo proportioneert de ſelve na de Tatel, ende na dele
proportie fal men een ſtercker defentie hebben , als ee
nigh ander proportie voor deſe gevonden : want neemt
eensnauw regard op de defens-linie; op de raſerende of
ftrijck -linie, ende op de ſeconde-flanc , waarvan dat de
face fijn defentie trecken moet , ende vergelijckr dan

deſe Capitale poincten met die van Maroloys, Freytag ,
ende Rufius ; als by Exempel den n hoeck , ( daar
Ruſius ſelfsmentie van maackt, Fol. 10.) ende ſiet
wie
A 4

8

EERSTE

DEEL

wie de beſte proportie heeft alsdit Tafeltjen uyt-vije
fen zal.

Marolois. Freytag. Rufius. D : Myne.
Defens-linie. 61.4.101.4. - 01.6
61.6..---.--- 64.5.--- S8.5
Raſerende linie. 48.0 .
49.0 .---- 54.0. ---- 40 2
Seconde Flanc. ( 14.6. -

14.0.

12.0 . • ----

20.7

Ruſius ſeyt Fol. 11. dat hy met 9 Bol- wercken op
weynigh na de ſelfde ſpatie beſluyt , die Freytag met
u doet, van gelijckedoet hy oock na mijne propor
tie; maar hier tegens moet Ruſius wederom die conſi.

dereren ,dat hy nergens na niet en behout ſulcken goe-.
de defentie,als oock dat hy 158 Roeden Wals, en pa
rapets lengte meer heeft. Noteert mede dat hy met lijn
4,5, en 6 hoeckig Fortres oock wederom minder velts

beſlaat : Dat fyn een Bolwerck met fyn 4 dobbelde
Flancquen , op yder zyde des Bolwers meer koft, als

myn twee Bolwercken , ſonder noch te rekenen de 40
Canons met fyn toe behooren als Kruyt en Loot,ende

wat dies meer is die hy van noden heeft op deſe Flanc

quen van een Bolwerck te gebruycken , volgens ſyn ey
gen ordonnantie Fol.40.

en by occaſie ſodanige plaat
ſen verlieſende, foude men meerderſchade hebben aan
Artillerie, als aan de Stadt felve ; ende myn Heer Ru

fius wil noch letten op de meſnagė, endede plaats ge
lijck als onwinbaar maken , door het menighvuldige
donderen en hagelen der Canons,dan de Stad van Am.
fteldam heeft gelt en Gelchut genoegh om daar op te

fpenderen : dan van defe materie falin't volgende noch
meerder gehandelt worden.
S.IN

?

1

1

A

.
1
u

:
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1
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Van een

4 hoek tot een

VI

IV

VII
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I

E.

hoek incluys.

VIII

IX

Х

XI

XII

Keel

I 2.0

I 2.0

12.0

I 2.0

12.0

I 2.0

12.0

12.0

I 2.0

Flanc

9.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Capitaal

23.0

2 3.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

Binnenſte Poligon

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60. 1

60.0

60.0

Kleynen Radius

42.4

51.0

60.069.0 78.4

Forme Flanc

Surface

15.0

15.0

28 .

25.4

Verlange des Fianx

7.2

8.5

Buytenſte Poligon

92.0

86.8

Seconde Flanc

1.0

97.0 106.0 116.0
87.7

15.6 | 15.6

19.6

| 15.6

15.6

| 15.6

5.6

22.0

20.7

19.8

18.8

18.4

17.8

10.6

11.2

11.6

11.8

12.0

1 2.1

77.4 | 75.6

73.6

72.871.6

17.5

19.0

20.1

20.7

|23.5
10.0

83.0 80.0

7.0

12.3

65.0

64.2

62.7 16es

60.6

59.0

58.8

64.8

56.8

S1.2

47.2

44.5

42.8

29.0

26.8

29.5

24.4

23.5

23.0

15 : 5

21.4

Defens - linie
Strijck -linie
Face

Η
Poligons-hoeck.

90.0

108.0

Bolwerx -hoeck .

61.12

70.46

74.16

58.0

41.0

40.2

39.2

22.3

22.0

21.6

Ο Ε C ΚΕ Ν.
128.341135.0 | 140.0 144.0
76.36 (78.10 (79.22

79.44 (80.58

18.37 22.52 25.58 28.2 1 130.19

32.8
Schouder hoeck .

147.17 150.0

33.9

Kleynen Strijck -hoeck. 14.24

120.0

| 98.5

33.9

104.24 108.37 112.52 115.58 118.2 1 120.19 122.8 123.9

81.30

34.15
124.15

Center -hoeck .
go.o

72.0

60.0

91.26

45.0

4.0.0

36.0 32.43 130.0
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5. INSTRUCT I E.

'c Velt afte ſteken , foo bepaalt

O cortede Wallen ,daarnade Bolwercken,neeme
ot een Exempel de voorgaande Figuur , ende ſet u In
trument inde aarde , alsin B , ende ſiet perfect af de

Poligons hoeck NBE van 120 graden , zynde de Po
ligons hoeckvan een les-zydige Fortres,meer dan met
de kétren na de Baeckens Nen E, totopćo Roeden ,de

lengte van de binnenſte Poligon ofre gront-linie, doet
deſgelijx inde puncten Nen E ,en loo voorts in’t ront,
tot dat men gekomen is tot de eerſte ſtant-plaats B ,
dan ſal de Walaf-gepaalt zyn .
Een Bol- werck af teſteken.
Oet aldus : Meet eerſt van de binnenſte Poligon

D

i

12 Roeden ; ſet u Inſtrument dan in Qende H , ende
fiet af de rechte hoecken , loodanigh dat QZ perpendi

culaar is op de Poligon BN, alsmede HI perpendiculaar
ор de Poligon BE , ende maackt HI en QZ de Flancq,
langh yder 10 Roeden. Set dan wederom u Aſtrola
bium in't punct B , endefiet den hoeck afvan 60 gra
den NBA; zijnde de helft van de Poligons-hoeckNBE,
ende meer dan in de verlengde linie AB 23 Roeden ,

komt deCapitaalBC,als dan iſt Bolwerk veerdig, doet
alſó mede met de andere Bolwercken;dit is dan genoeg

dattot af- ſteking van alle regulareende irregulare For
treſſen noodig is, om de felve in haaruyterſte palen in
de gront te leggen.
1

AS

6. IN

EERSIE DELL
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9. INSTRUCTI L.
M te rekenen hoe veel ſchachten aard datter van

O

nooden zyn , tot op.makingh van een Regulaar

Koyaal Fortres , met fijn Fauſebtée ofte onder-Wal,
cn Contre elcarpe , van een gegeven Profil, als een
( chacht aard is een Roed laug , een Roed breed ,een

voet diep , dat is 100 voet voor een ſchacht.

Exempel.
Aar is een Profil gegeven van dit volgendebe

DIIteck , als deſe neffen -ſtaande Figuur vertoont :
De aan-leg van de Wal ofte onder-breete A160 voet,

de boven -breece HB 38 voet , de hooghte van de Wal
HK, BL, 14 voet , de binnenſte docering KI 14 ,wort
ordinaris met de hoogte van de Wal gelijck geno
men , de buytenſte docering AL 7 ,

ende wort

altijt geordonneert na de proportie van de buyten
ſte docering van de Borſt-weringh , tot hare buyten
Ite hooghte , op dat ABC in een rechte Linie t'lamen
komen .

d' Aanleg van de Borſt-weringh BO op deWal 12
voet, de uytwendigedocering BM 2 , de inwendige N
Oi voet, de inwendigehoogte ND6 ,de uytwendi

ge MC 4 voet , de breete van 't Banquet GO 3 , en
hooghte GF 1; voet.
De Borſt,weringhen Banquet van de Fauſe -brée L
PVTR ,isvan het ſelfde beſteck met de Borſt-wering
en Banquet op de Wal.
De

van de FORTIFICATIE .
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Schale van 100. Geometriſche roeten.

-2

N

De aan leg van de Borſtwering van de Contre- eſcar

i pe AC ishier ós voet , doch de aan -legh wort geleyt

en

L

eg

foodanighdat de doceringin 't ooge van de Borſt-we
ring van degroote Wal vallen moet , op dat men daar
van de doceringbeterſien , en bequamer den Vyandt

beſtrijckenen beſchieten kan ,fŷn Banquet is mede
breet 3 voet, endehoogh 11 voet, als boven.

De

7.IN

E EESTI DELL

I2

7 INSTRUCTI E.

soeckt den Inhout van dit Profil aldus :

V

VOC

W AL.

Bac

A

Ddeert AI 60 voet , metHB 38 , dit gehalveert

komt voor de gemiddelde breete 49 , ende ge
multipliceert met dehoogte van de Wal 14 , facit 686

voeten , voor den ſuperficialen inhout van de Val
ABHI.

BORST - WERING.

Yo

Addeert MC 4, tot ND 6 , ende defe helft gemul.
tipliceert met MN 9 , facit 45 voet , voor de Trapezy
MCDN ,Multipliceert MC 4 met de helft van MB 2
komt 4 voor den Triangel BMC. Multipliceert ND 6

hc

Vo

Iner dehelftvan ON 1 k
, omt voor den Triangel OND,
dele 3 ſtucken t'farnen geaddeert , komt voor den in

hout van de Borſt-wering op de Wals 2 voeten.
BANQUET.

te

Multipliceert de breeteGO 3 , met de hooghte GF
1į , komt voor den inhout 4 voet. Soo is dan den in,

da

hout van de Borſt-wering met lyn Banquet t’ſamen 56

VO

voet , ditgedobbeleert, komt 113 ' voet voor den in

in
fel

houd van de Borſt-weringe ende Banquetten , op en

mer

onderde Wal.

ken

CON .

000

van de FORTIFICATIE.
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CONTRE ESCARPE.

MultipliceertAC,65voet den aan- leg vande Borſto
wering, met de halve hooghte van de ſelve BZ 6, komt
voor den inhout van den Triangel ACZ 195 voet, lyo
Banquet 41 voet,
686 Inbout van de Wal.

113 Inhout yan beyde Boršt wering en Banquet.

1997 Inhout van de Contre -eſcarpe en fijn Banquet
998. Inhout desganſchen Profils.
Omou te fien hoe veel Schachten aart dat die 998

voeten bedragen , foo ſegt : 100 voet geeft - Schacht,

en hoe veel fal geven 998 voeten komt9 Schacht 98 voet.

Cape

Voet.

MB
NO
ON

Schacht.

Voer.

en in

9198
komt 9 Schacht 98 voet , voor eex
voet Wals lengte, als tot een Ex

1.

empel de 3 Figuur AHFG ,

TOO .

-- . der .

Omnu voorts hier na de Graft fyn breete en diepte

hted

te ordonneren , op dat men genougſaam aarde heeft,
want de Graft te breet ofte diepaan -geleyt zynde, als

dan foude de aarde de Stad hinderlick, ende de Vyant
vorderlick zijn; doch dit moet men weten , wegen het
Lengo
den in inkrimpen van de aarde ende de llibberigheyt van de

denis

op en

CON

felve, dat men het getal verhoogen moet ; ,dat is , als
mens Schachten Profils heeft, dat men dan ſtaat ma

ken moet op 6 Schachten , die uyt de Graft gegraven
moeten worden.

Stele

1
1

14
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Stelt in Regula de tri. S ---6 ---998
Facit 1198 voeten , die uyt
de Graft komen moeten .

Exempel.
Ick neem dat ick de Graft diep hebben wil 12 voet,
ſoo divideertdevoeten van 't Profil, door BD 12 , als

1198 door 12 , komt 100 voet voor de gemiddelde
breete BX ,hier toe noch geaddeert 12 , de diepte des

Grafts , ſal zijn voor de gantſche breete des Grafts CE
II2 voeten.

Om nu voorts te rekenen hoe veel Schachten aarde

datter van noode zijn., volgens het voorgaande Profil,
tot op-making van eengeheel Forttes, met s Bolwerc
ken : ende oock hoe veel het felve koſten tal ; Soo no

teert datbevonden wort, voor een voet Wals lengte
HA , ofFG , 9 Schachten, 98 voeten , ende weet dat in
ſulcken Fortres zijn 10 Face linien , 10Flancquen ,sGor
dijnen ,t'ſamen gereduceert in voeten, beloopt 5480
voeten Wals lenghte, ditgetal gemultipliceert met 9
Schacht 98 voet z, ijnde een voer Wals lengte , ſal ko.
men 54690Schachten van 't gantſche Fortres.
Om nu te ſien hoe vcel dat het Fortres koſten ſal, ſoo
weet dat een arbeydergemeenlick krijgt van 3 Schach

ten een Kroon of een Rijx-daalder , ſegt dan in Regula
de tri. 3 Schachten geven , Rijx-daalder, hoe veel
geeft 54690 Schachten ?lalkomen 18230 Rijx-daal
ders dat het gantiche Fortres koften ſal.

Nu vräägt men vorders, hoeveelarbeyders daar van
toe

-0.
1

C

1
1

1

0

1
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É
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Stelt in Regula de tri. S----6 ---998
Facit 1198 voeten , die uyt
de Graft komen moeten.

Exempel.
Ick neem dat ick de Graft diephebben wil 12 voet,
foo divideert de voeten van 't Profil, door BD 12 , als

1198 door 12 , komt 100 voet voor de gemiddelde

breete BX ,hier toe noch geaddeert 12 , de diepte des
Grafts , fal zijn voor de gantſche breete des Grafts CE
I 12 voeten .

Om nu voorts te rekenen hoe veel Schachten aarde

datter van noode zijn. , volgens hetvoorgaande Profil;
tot op-makingvan een geheelForttes, met s Bolwerc
ken : ende oock hoe veel het felve koſten ſal ; Soo no
teert dat bevonden wort , voor een voet Wals lengte
HA , of FG , Schachten, 98 voeten, ende weet dat in

ſulcken Fortres zijn 10 Face linien, 10Flancquen,sGor
dijnen ,t'ſamen gereduceert in voeten, beloopt 5480

voeten Wals lenghte , ditgetal gemultipliceert met 9
Schacht 98 voet, zijndeeen voet Wals lengte , ſal ko.
men 54690 Schachten van't gantſche Fortres.
Om nu te ſien hoe voel dat het Fortres koften fal, foo

weet dat een arbeydergemeenlick krijgt van 3 Schach
1

ten een Kroon of een Rijx-daalder , ſegt dan in Regula
de tri. 3 Schachten geven u Rijx-daalder, hoe veel
geeft 54690 Schachten ?lalkomen 18230 Rijx -daal
ders dat het gantiche Fortres koſten (al .

Nu vraagt men vorders, hoe veelarbeyders daar toe
van
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van doen zijn , als men het voornoemde Fortres veer

dig hebben wil in den tijt van 3 Maenden, als 2 arbey
ders des daags konnen arbeyden Schachten ? Men ſal
bevinden 303 Arbeyders die gedurigh graven moeten ,
maar daartoe behoorde mennoch te hebben foo veel

Arbeyders om de aart af te kruyen , ten eynde de gra.
vers altijt in 'twerckmochten blyven.
Dit is dan ſoo veel als de Practijcke vordert , ende

men kan hier geen preciſemaat voorſtellen, door dien

de eene aard meer in krimpt alsde ander,derhalven ben
ick voor-by gegaan de ſware ende mocylicke Corporale
rekening,beſtaandeuyt Pyramiden ende Priſmata , dat
anders niet en is als hare kloverie , ende om de diſcipu
len wat te doen te geven. Iemant ſoude hier mogen
vragen , waar ſalde aard voor de Flancquen van daan

komen tot antwoort: de Graſt voor de Gordijn isbree
der als van de face;ten anderen, de aard, die komenmo

ſte daar de Poorten ende Water- poortjes zyn, kanmen
gebruycken tot de Flancquen.
8. INSTRUCTI E.

Wat het Profilis.
Et Profil is een perpendiculare door-lnydinge

,
Borſt-wering ,Fauſe-brée , Conte- eſcatpe, als medede

breete ende diepte van de Graft ,als men fien kan in de
2. Figuur.

9. IN

E ER SIB D E E E
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9. IN ŚTRU C T i E.
W A L.

E Wal behoorde niet hooger te zyn , als dat meni
D.met
een pieck van boven neder debeſtormers be.
reycken kofte. DeWal moet niet de hooghte van 18
of zo voeten excederen , want anders heeft de Vyant
al te groote bedecking , ende hoe nader dat hy komt
hoe lekerder dat hy is ,dit kan men aanmercken in een
Huysmet Solders, daar de Vyant beter kan beſchoten
worden van de ze als van de 2c oock beter van de ze als

van de ze Solder , en ſoo voorts ; de Horiſontale ſcho
ten zyndan't beſt ; wilmen

de Wallen ordonneren tot

beſcherminge van de Huyſen ende Sloten ,totantwoord
ſy konnen nietſoo hoogh gemaackt worden , ofmen
kan de felve noch beſchadigen door Granaten ende
Bommen.

1o.

I N s I RUCI I Ë.

Borst -weer op de Wal.
Yn aanleggen is van 12 tot 24 voet,want ſy moet
SIſuffiſant
zijn tegens een Kanon Kogel, die wel in
fachte aart ſchieten kan 10 a 12 voet , foo daar geen
achter-aart meer en is. Syn binnen-hoogte 6 voet ,
ор

datmen op deWal ſeker gaan kan , fijn buyten.

hoogte 4 voet , of ſoodanigh dat men het midden van
deGraft beſtrijcken kan , of ten minſten de buyte.
kant van de Graft.
11. Iv

van de FORTIFICATIE.
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11. INSTRUCTIE.

Borſt-wering des Onder -wals of Fauſe-brées.

0O

M dat men de Vyant (gekomen zijnde op de kant
van de Graft) van de Wal niet wel beſchieten

kan, daarom iſler geordonneert een Fauſebree, daar uyt

FI

dat men Horiſontaal ſchieten kan , om de inkomſt van

1

de Graft te beletten, daar het aldermeeft aan gelegen is.

Pt

-

NOT A. Ruſius , Capiteyn en Ingenieur der Stadt
Amſteldam , wil hebben in lijn Boeck Fol.14. dat men
de Fauſe -brée leyt om de Gordijn ende Flanc, maar niet
om de Face,ende dat om vijfredenen : 1.Doordien dat

ľ

de Faule-brée lichtelick door het ſchieten met Kanon
ор de groote Wal met aard kan gevult worden : ant

woort , de Fauſe brée voor de Gordijn ende Flancdie

kan oock gevult worden , ergo de lelve onnoodigh, die
conſequentie is vals , foo daar geen Eauſe. brée voor de

Face was,foo loude even ſoo licht de Graft gevult kon
nen worden , ende de Vyant ſoude een ſmaller Grafi

krijgen om die te paſſeren met fyn Gaalderie. 2.De Vy

I.

ant de Gạalderye overgebrocht hebbende,dat men dan
feker tot de Bres onbeſchoten komen kan , ende gaan
waar men wil, om de Mijne te maken ; antwoort, daar
tegens kan men Traverſlen ordonneren in de Fauſebrée
ende bevechten alſoo de Vyant van ter zijden , en van
boven, ende de Gaalderie en is ſoo lichtelick niet over

gebracht, door dien men uyt de Faule brée voor de Fa
ce de Gaalderie op'tmeeſt beſchadigen kan, ende daar
recht in geſchoten ,metHaken en Valkoneiten, dat.de
B
Vyant

18

E E ES I E

Deil

Vyant qualick een voet avanceren kan , dat een van de

principaalſte argumenten daar tegen is. 3. Dat men uyt
de Faule-brée den Vyant niet treften kan voor dat hy

gekomen is tot op de Borſtwering vande Contre-ſcarp.
Antwoort, totſulcken intent is de Fauſe brée niet ge
practiſeert noch geordonneert ; te weten , om over de
Contre-Icarp tecommanderen : maer puer om alleen te
beletten de inkomſte van de Grafc , om die paralel te

beſtrijcken , dat niet van de boven -Wal gedaan kan
worden. 4. Dat men ook niet de Fauſe-brée effen langs
de lant-gront beſchieten kan, van de tegen -over-ſtaan
de Flanc ende Strijck plaats. Antwoort, de face kan
wel beſchoren worden; te weten, de Face vande Fauſe

brée,ende de Face van't principale Bol werk enbehoeft
niet beſchoten te worden , voor en al eer dat de Vyant

1

de Gaalderie over-gebrocht heeft,dat ſwaar om te doen
ſtaat , ende dan ſal men de ſelve beflancqueren uyt de
Traverſſen , ende oock van boven met het af werpen
van Peck -krans en Granaten ,en wat dies meer is. s.Date
men de defentie in de Fauſe -brée voor de Face lichtelik

beletten kan door Granaten te werpen . Antwoort, de
defentie kan men oock beletten inde Fauſe- brée , voor

de Gordijn ende Flanc , door 't fmijten der Granaten,
alloo blijft de faack even ſwaar. Ruſius teyt ſelfs in tyn
Boeck, Fol. 3 1. dat de Facen zijn de fwackſte partien in
de Fortificatie ; ergo ſeg ick iſt nootlakelik dat men de
ſelve verſterckt met een Fauſe-brée , want de ſcheuten

daar uyt komende, gaan recht in de Gaalderie , ende de
fcheuten uyt de Faulebrée voor de Flanc ende Gordijn,

loopen ſchuyns op de Gaalderie ,ende men kan oock te
gens
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gensdie ſcheuten met een ſtercke Borſtwering van aard
gemaackt,ſig ſelven beter bevrijden ,datmen nietdoen

en kan tegens die ſcheuten die uyt de Fauſebrée komen
leggende yoor de Face,wantdie Flancqueren recht Ho
riſontaal in de Gaalderie , ende doen de aldermeeſte

ſchaden. De Fauſe-bree is oock tor ſulcken intent leeg

gemaacke,om te beletten het overkomen vande Graft,
alſoo de experientie leerde, datmen van de boven- Wal
geen groote ſchade doen en koſte; nochtans de H.Ru

E

fius ſtelt Fol.4 3. dat het nootwendig is dat de Wal van
het groote Werckofre Fortres, hooger weſen moet als

1

die vande Moderne,om dies te beter over de Wal van de

Contra guarde te commanderen ,endehier ſtelt Ruſius
noch een hooger Flanc , en hy noemt die de laatſte ge
retireerde Flanc,ſo is immers notoir dac defe laatſte ge

21 retireerde Flanc,ende de Flanc van de Wal niet en kon

8 nen hinderlicklyn deoverkomſte vande Grafr,want de
I hoogſte Wallonder parapet is2 7 voeten hoog,alsmen
1 lien kan , Fol. 32. en in ſyor ze plaat. Ende daarom iſt
nootſakeliek niet alleeseen Faule -brée ofte onder -Wal

te leggen voorde Gordijn ende Flanc , maar inſondere

o heyt oock voor de Face.Derhalven zijn de redenen van

. de Heer Ruſius niet pregnant , om de andere om ver te
1 ſtooten ,al hoe-wel hy leyt,dat hydelaak met Colonel

len en Ingenieuren in Italien gediſputeert heeft , ( doch

de hare namen fyn my onbekent) ende dat de meelte van
o deſelve hem zijn toe gevallen. Dit is noch het minſte

è dat Rufius ſeyt, maer hy verwerpt oock alle de hedena
daagſe Buyten -Wercken ,als Ravelijnen , Half-maneni,
· Hoorn -wercken , Kroon -wercken ; en noemt de ſelve

$
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moort-kuylen ,Fol.9. daarvan ick op ſijn plaats meer
der handelen ſal. Den treffelijcken Ingenieur Perſeval
heeft ons door fijn practijcke anders geleert , daar van
ſyn Ordonnantien over de Fortificatie, genougſaam ge
tuygenis geven , als ick menigh werck van hem gheſien
hebbe in deſe Neder-landen, als oock in uyt heemſe

plaatſen,daar de Heer Perfeval niet alleen geordonneert
heefr Faufe brée te legghen voor de Gordijnen ende
Flancquen,maer oock voor de Face, als men ſien kanin
de ze Figuur.
12 .

IN S T Ru CT 1 E.

Contre-Scharp.
de ſelve wort paralel getroc

E Borſt -wering van
Do
nige Veſting uyt-gebogen in 't midden van de Gordijn ,
9

in form van een Half maan : Deſe is ſeer dienſtigh de

uyt-vallen die daar gedaan worden uyt de Stadt,want
de uyt-vallers gerepouſeert wordende,hebben een vaſte
retraict, om haar , terwijlen hare Ruyterie noch ſcher
mutſerende zyn met de Vyantachter de Contre-lcharp

te ſalveren . Deſe Borſt-wering kan niet wel met Canon
gebroken worden ,ende wort ſterck van de boven -Wal

geſecondeert,doch noch ſtercker van de Ravelijn ,moet
alloo à vive force geincorporeert worden.

Ruſius ſeyt Fol. 16. dat fyn Contrc-ſcharpen (terc
ker zyn als de hedens-daagſe Veſtingen ; dattegen alle
reden is , dat men een Buyten -werck ſtercker maken fal

als het principale Werck ,wantdat isde hänt ftercker te
maken

2

10

le

*
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maken als het lichaam felve , ende dat men van een

machtiger Werck in cenſwacker retireren lal,de Forti

ficatien die naaſt by het Centrum leggen , behoorden
altijts een Commandò te hebben over de verdere , & c.

13. INSTRUCTI E.

Flancquen.
Ulius ſeyt, dat de Flancquen niet behoorde per

R
wendig,om het Bol- werck wyder temaken ,om ruym,
te te hebben ,tot Amonitie van ' tGeſchut te logeren,de

Stucken te planten , als cock om ſigh beter te konnen
retrencheren. Deſe reden zijn -goet tegheven teghen de
Franſe methode van Fortificeren diehare Flancquen in
trecken , tegens de Spaanſe methode van Fortificeren,

dieinde Flancquen Calamatten ordonneren ,op dat haar
Canon ſoo licht niet en ſal beſchadigt worden, en alſoo
den hals van't Bol werck te eng maken ;ofalsmen Ca

valiers op de Bol wercken maken wil , foo neemt men
wel de Gorge grooter als ordinaris , om de Flancquen
beter te konnen gebruycken ; maar dat en is alſoo'niet
by de Nederlantſche Practijck van Fortificeren , diede
Flancq perpendiculaar op deGordijn ſtellen , want daar
is ruymte genoug om Ammonitie te logeren , Geſchut

te planten ,Retrenchemententemaken ,als de experi
entie genougſaam geleert heeft. Dat Ruſius leggen wil
dat de Flancquen niet en behoorden perpendiculaar,
maar (chuyns op de Gordijnte ſtaan ,endedat uyt oor
ſaack dat dan de Flancquen de tegens-overſtaande Fa
F 3

cen
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cen ende Graften recht-hoeckig beſtrijcken ,defe reden
is van geringe importantie,nauwelix waardig om te be

antwoorden , want die ſchuynſigheyt die daar is opde
perpendiculare Flancq,de Face ende Graften te defende
ren ,differcert weynig met de ſyne,endewortde Flanca
ſchuyns gemaakt, foo gaet wegh een ſtuck van de Gor
dijn als O.P., dat anders dienen ſoude tot een Seconde

Flancq,als te ſien is in myn 4. Figuur ; daar Ruſius ſtelt
voor lyn Flancq T.P. komende fchuyns op de Gordijn,

ende de myn is T.O., die perpendiculaar op deGordijn
komt, nu ſo ſegick datter ſtercker defentie gedaan kan
worden, om de inkomſte van de Graft te beletten op de
Flancq T. O.ende het ſtuck van de Gordyn O.P., als
alleen op lyn Flancq T. P. derhalven en heeft Ruſius
geen reden om de perpendiculare Flancquen te verwer
pen. Oock loomoer Ruſius dat weten , dat ſyn Flanc
quen gaan buyten fyn geſtelde Defens- linie , ende af.

wijckevan'tBol werx-punct, dat nochtans het princi.
pale ooghmerck is om te defenderen , ende myn Flanc
quen gaan hoe langer hoe meer binnen de defenderende

Linie, ende nadert gedurigh het Bol were punct , daar
nochtans ſyn Flancquen het Bol werx-punct behoor
den tenaderen, alſo Ruſiusalredefyn Defens- linie lan

ger als hetuyterſte genomen heeft;want ſiet in fynboek
Fol. 28.daardeDefens- linie lang is 68 Roeden ,4 voet,
ende oock 76 Roeden dat de ſchoot van een Muſquet
ver excedeert. Men kan klaarlick ſien in myn 4 Figuur
aen de 2 bogen, daar 8. O. is myn Defens linie, ende 8.

P.is fyn Defens linie , dat de Muſquettiers die op de
Flanc T.P. ſtaan , moeten wyder ſchieten alsde geſtel
de

1

4
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de Defens- linie van Ruſius,ende ter contrarie de Solda
ten die op de FlancT. O. ſtaan , hebben minder te ſchie

ten alsmyngeſtelde Defens-linie. Dat Ruſius noch wil
ſeggen , Fol.39.dat fyn Flancquen meer leggen in't ge
ſicht van de Buyten-wercken, ende de ſelve beter de
fenderen konnen ; daar tegens legge ick dat de Flanc
quen tot ſulcken intent niet en lyn geordonneert , ende

leggen zy meer in't geſichtvande Buyten -wercken, ſoo
leggen zy pock meer in 't Geſicht van de Vyant , ende
0

de Flancquen konnen dies te eerder door des Vyants
Bateryen geruineert , ende de Stucken ſchadeloos ge
ſchoten worden: ende hoe krygen zy dan wederom an
der Geſchut , maar ter contrarie , de Buyten -wercken

al

ſoude beter van dat wegh genomen ſtuck van de Gor
dyn, als O.P.konnen beſchermt worden .
Ruſius ſoude mogen antwoorden : kan het ſtuck van

OC

de Gordyn O.P. datdoor de fchuyoſe Flancquen wegh
genomen is , niet dienen tot een Seconde Flanc, om
daar van de Face te defenderen ; [ oo zyn hier wederom

10

od

a2

or
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tegens geſtelt 4 dobbelde Flancquen boven malkande
ren , daar op ſtaan konnen 20 Canons. Maar tot ant
woort , dedefentie die gedaan moet worden door Ca
non, om de inkomſte van de Graft te beletten, dat gaat

al te langſaam toe, wegen hare ſwaarte, ende een Muf
quettierkan wel 2 maal loſſen en laden ,regens dat een
Canonnier eens loft,ende op deplaatſe daar een Canon
ſtaat, daar konnen wel 10 a 12 Soldaten ſtaan,omge.
durig te flancqueren ,dat de Vyant met de Gaalderie nice
een voet avancere,wanthet isonmogelick dat de Vy

ie ſal konnen oprechten,
ant een gebeente vandeGaalderB
A

door
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door het continueel ſchieten , ende hagelen der Mur
quer-kogelen. Maar ſoo deGebeenten zyn op gerecht,
dan is het tijtom principaal het Canon te gebruycken,
ende de Gebeenten die dan ſouden mogen op-gerecht
zyn , om verre te ſchieten.

NOTA. Hierkomtnoch die by , alsmen ſien kan
Fol. 2. dat fyn Fauſe brées Flanc ; korter valt , als de

Flanc van de boven-Wal , ende na myn methode blijft
de Fauſe.brées Flanc (ſcharp) gelijck met de Flanc van
de boven Wal,loo fighick dan, in plaats dat H. Ruſius
fijn defentie grooter foude maken , loo ordonneert hy

de felve kleynder, teghens ſyn cyghen propoſitie , fol.9.
dat je langſte Flancquen de beſte zin , endedat aan lyn
ſtructuer veel gelegen is. Men kan klaarlick fiea in fyn

Figuur , Num. 1. datde Flanc 6. V. grooter is , als de

Flanc van de Faule-brée W.X. Van gelijckenkan men
oock ſien in myn 4. Figuur , dat Ruſii en myn manier
wort aan geweſen , als 1. 2. is myn Fauſe-brees Flanc,

ende 3.4. is lyn Fanie brées Flanc , ende dat deel 2.4.
leggende tegen over de Gordyn, heeft Ruſius verloren;
nu laat ick een yder oordeelen ,ofdaar niet ſtercker dc.

fentie gedaan kan worden, om de inkonut vande Graft
te beletten, op de Linien 1.2.4.als op de Linie 3.4.daar
oock Ruſiusmaar 3 Canonsſtellen kan , ende ick wel

op de myne 6 Canons , want ickreken yder Stuck van
een te ſtaan 14. à 16. voeten ten hooghſten , behalven

noch dat deel van de Gordyn 4. 2. , dat ick noch tot

myn vordeel hebbe, om daar Stucken op te planten, of
Muſquettierste ſtellen, foo als ick begeer, en dennoot
vereyfchen ſal.
Date
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Dat men noch tot overvloer een reden ſoude willen

4 in brengen ,datde Flancquen behoorde perpendiculaar,

I ende niet ſchuyns op de Gordyn te ſtaan ,om dat dan de
* Flancquen ,de Gordyn recht-hoeckig en paralel beſtrijc

ken, de Poorten ende Bruggen , ſtaande in de Gordyn,
beter defenderen konden ; daar ſal de H. Ruſius mede

. lachen , want hy feyt of de Flanc perpendiculaar op de
Gordynis ofte niet,datevenwel de ſchoten paralelmet
3 de Gordyn konnen loopen , want de Soldaten weten
di veel van rechte hoecken te makenin 't aanleggen haar
der Muſquetten , als oock dat niet meer als een Muf
M

- quettier de Gordyn raſeren kan, ende alle de andere te
i gens de ſelve moeten ficheren ofte in -boren, ende loofe
paralel quamen , dat dan de beſtormers vleugelen mo
& iten hebben ,om le uyt de vlucht te ſchieten .Maarhoort

eens hoe Ruſius in fyn eygen reden valt , geeft hy ſelfs
is niet tot een reden , Fol. 1 1. Regel 9. om deſchuynſe
Flancquen te approberen ,da: ſyn Flancquen beſtrijcken
-+ recht-hoekig ,volgensdien oock mede paralel de Facen
ende Graften : kan hier oock wel meer als een Mul.

di quettier de Face recht-hoekig ende paralel beſtrijcken,
ali ende alle de andere teghens de ſelve ficheren ofte in

sa boren,endeſo ſe paralelquamen, dat dan de beſtormers,
1

=

of die deGaalderie , ofte Bies-brug quamen over te

brengen, oock nootſakelick moſten vleugels hebben ,

COB

om le in de vlucht te ſchieten , immers ja, laat dan de
H.Ruſius ſyn eygen argumenthem dienen, als een mes

of

om de ſchuynſe Flancquen de keel of te te ſteken , op

Fen

of

to
4

dat de ſelveniet meer gedacht worden .
BS

14.IN.

26

EERSIE

DEEL

14. INSTRUCT I E.

Opinie van eenige Autheuren.
Enige villen de Gordyn uytwendigh ghetrocken
Edochbhebben,andere
inoch meerderwillenſe
inwendig geſethebben ,die
lauderen
uytwendige

te
is als de
:
andere willen in't midden van de Gordyn inwendig een
Paralogram gemaackt hebben :andere willen in de Face

een Flancqueringe maken. Tot antwoort ,trect med de
Gordyn inwendig , als BKC de Defens- linie ſal langer
worden , de Strick plaats wort verkort , men ſalveel
Wal hebben , volgens dien koſtelick. Set men de Gor
dyn wytwendigh , loo fal de halve Gordyn AB onbe
ſchoten blijven van de Flanc CD. , het ſal veelWalbe .

ſlaan, meer beſetringe van noode hebben, ende ſooda
1

nige plaatſe ſal oock meerkoſten ; maacktmen Flanc.
quen in de Face, ſoo blijft FG onbeſchoten , ende de

Soldaten konnen ſeker zijn in de Triangel FGH , 'tis
oock ſchadelick de retrenchementen ofte af-ſnijdinge.

Wort in't midden van de Gordyn inwendig een Para
logram KMNL gemaackt, al wederom nodeloſe koſ.
ten fonder profijt , want daar wort het ſtuck van de
Gordyn MN wegh genomen ,om een kleynder Flancq
te ſtellen, als NL, dit is oock de nieuwſte Fortificatie

in Vranckrijck gepractiſeert,van een volle Collegie der
Claramontaanſe Jeſuiten te Parijs.
ss . INSTRUCTIE.

If

Holle en volle Bol -wercken .

E ho! le Bolwercken zyn de beſt, want zy konnen
ter
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terom des des Vyants Mijne te ſoecken, ende bequamer
om de ſelve te retrencheren , dan de Bol wercken be

hoorden inwendigh za 3 voeten hoogh gevult te zijn,
dat men dies te lichter op de Bolwercken komen koſte :

dan volle Bol-wercken zijn nootſakelick; als men Cava
liers ofKatten daar op leggen wil. De Nederlantſe Pra
Actijck leert: dat men een Fortresvan aard maken fal, ter
* contrarie ſeggen de Venetianen , dat men behoorde de

Bol . wercken metſteen op te maken , ende van buyten

* geterrepleineert, ofte van binnen ongebacken, esde van

buyten gebacken ſteen, tegens den regen ,dan dit en kan
niet geſchicden , alsmetextraordinariſiekoſten . , &c.
16.

INSTRUCTIE .

3

Drooge en natte Graften.

0

I

D

i

D

E dagelixſe Practijck heeft hier te Lande geleert

dat de natte Graften beter zijn als de drooge,ende
noch beter als men daar in een loopent waterleyden

mach , die de Vyant niet af- ſteken kan. Om nu te be.
letren dat niet ſoo licht over de water-graften ,doormid

del van Bies-bruggen , ofDray -bruggen , te komen is ;
(gelijck als den Velt - overſte Caracena, tot ontſettinge
van Valenciene , Anno 1656 gepractiſeert heeft, een
Wagen -brugh met 4 Raderen ,voor hooger als achter,
ende de felve geſchoven heeft over de Graft van 't re
trenchement van de Velt-overſte la Ferté) ſomaect in 'e
midden een dam van aard , 20 voet breet , mer Paliſſa
den beſet, ſteltop de hoecken Corps de guarde, als men
ſien kan aan de Schans S. Andries, dan en fål men niet
licht

28

E ER SIE DEEL

licht de Graften onverſiens door Biesbruggen of Dray.

bruggen konnen paſſeren. Noteert , dat dit te verſtaan
is van deGrafcen die minder als Royaal zijn , want Ro

yale Graften en konnen door foodanige Bruggen niet
gepaſſeert worden , maar men moetmetgroote koſten
de Gaaldery daar toe gebruycken. In Duytſlant daar
hoogh Lantis , ende Bergen zijn , moetmen hem met

drooge Graften behelpen , de welcke daarom te breeder
ende dieper zijn moeten , ende aan de kant met Paliffa

den beſet voor een aan- loop , ende wort oock in’tmid
den gemaackt een looſe Graft van 20 voeten breet, 10
voeten diep , dat ſeer goet is tegens een onverwachten

aan-val, ende tegens een onder gravinge,die ordinaris
in drocge Graften gedaan wort Alwaar drooge Graf

le

ten zijn daar isdat voordeel,dat men maken kan een be. S

deckte weg inwendig,aan de over-kant van de Graft,in y
plaats van op 't Lant-gront, want dan kan men uyt de S.
Fauie-brèe paralelmet de Horiſont ſchieten, dat anders d
nietdoenlickis ,in ſulcke gevallen ſoude ick de drooge
Graften prefereren boven de natte.
1

17. I N S T RUGI I E.

Beſettingh van een Veſtingh.
maackt giſſing datter 400 Soldaten van no
M En
de zijn op een Royaal Bol- werck , ſonder Bor

gerie , of op yder 2 voet een Man , of op yder paseen
Man, dat is, op 1000 paſſen Wals-lengte 1000Solda
ten. Men rekent een Soldaat in een Veſtingh ſoo goet

te zijn als 10 daar buyten , men heeftweynig Ruyterie
van
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er van doen in een Veſting,om te gebruycken tot de uyt
E vallen.Opyder Bol-werck behoorde te lyn 6 Stucken,
R

2 heele Cartouwen op yder Flanc , om des Vyants Ba.

terie te verderven ,endeop yder Face een Valconet ofte
- Slange,om de Vyant van verre welle-kom te heeten ,de

die Arbeyders te beletten in hare Wercken en Aprochen.
I De Veſtingh moet oock voorſien zijn met alderhande
Geſchut, tot yderſtuck 3 Affuyten met Raden,hoy en

í ſtroo genoug om de Stucken te laden,Velt-Slangenmet

I Ketten -kogelen en Tangen , Mortieren om vuur-koge

디!

len te werpen ,Vuur-roersvoor het voet- volck tot aan
flagen , Kuras ofvry-ſchoot-Harnas,voor Voet- volck

i ende Ruyterie. Storm -palen, Paliſſaden , Vrieſe-Ruy
ters,Vaet -angelen, gepecteTonnen tot Schip -bruggen,
Sloepen tot een uyt val, kleyne en groote Schans koro

ven." Weyt, Rog,Gerſt,Haver,Hoy,Erten, Beſchuyt,
Sout,Kaſtaignien ;want met een pontkan men ſoo veel
3 doen als met 2 pont Broot, Hant-molens om Koorn te
malen , experte Chirurgijas en goedeApoteken , en

diergelijcke meer.
18. INSTRUCTI E.
PR

A

CT

T

C

K.

Mſonder Inſtrument alleen door hulp van een
Strick een Bol. werck op 't Velt afte ſteken , als
34

by Exempeleen s hoeckige Schans. So moet men eerſt
weten hoe veel dat de Keel-gats-linie QR bedraagt,die
lichtelick door de Trigonometrie gevonden kan wor

S

den. Neemt een Strick ende legt daar 2 knoopen in ,
van
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van malkanderen de 2 Keelen , als R is de 1e knoop,
Q de ze knoop, 't midden daar van is V , zijnde de Po

ligons-punct,bint dan aan de knoop R een ander touw,
de lengte van de Keel-gats Linie ŘQ , foo komt een

Triangel RVQ wel uyt-geſtreckt, verlengtdan VR 12
Roeden , offoo langh alsde Poligon zijn Tal, maackt

RWperpendiculaar op de Poligon VS, door een Py.
thago.
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thagoriſen Triangel 3. 4. 5. komt de Flanc RW. Die

nu wel verſtaan heeft de Poligons-hoeck RVQ te ma
ken , ſal oock wel konnen af- fien den hoeck RVa , ſet

dan in de verlengde VX de lengte van de Capitaal , ſal
komen VX, ende is alſoo de eene zyde des Bol-werx
klaar, doet deſgelijx met het andere.

Om nu de Keel, Flanc , en Capitaal in dePractijck te
vinden van een Velt-ſchans , wiens zyden tuſlen 10 a

18 Roeden zijn : loo divideert de zyde of Poligon VS
door 5 , komtKeel VR, door 6,komt Flanc RW,ende
Keelende Flancl' ſamen , komt CapitaalVX .
19. INSTRUCTI E.

Hoe men een Kasteel aan een Stadt leggen fal.
En Kaſteel wort aan een Stadt geleyt 't zy om de

E ſelve beter te bewaren , of om

de Borgers in den
toom te houden.Indien daar een Rivier is,legtſe aan de
ſelve zyde, 2 Bol-wercken in de Stadt, 3 tegens 'tVelt,
dat zijns. Bol wercken: want een Kaſteel wort niet
gemaacke met meerderBol-wercken , maar wel min
der als te ſien is aan 't Kaſteel van Gent in Vlaanderen,
daar alleen 4 Bol-wercken zijn . Het half Bol-werck

van de Veſtingh A , wordt hol ende niet maſſijfghe
Po

maackt. De zijde CD, 60 , a 65 Roeden . (om nieť
foo licht van de Flanc MN in de Fauſe -brée van'c Ka

ſteel in teſchieten ) perpendiculaarop 't midden van de
1

'y

Gordyn ,van'tKaſteel komende, op dat de Stad niet en
worde ontdeckt , als men de faute ſien kan aan 't Ka.

Ateel te Gulick, daar de Linie komen op de Face, ende
alſoo

32

E ER S İ

Dee i

alloo de Stadt open leyt, om daar in te konnen ſchieten ,
het Velt, of de diſtantie tuſſchen 't Kaſteelende de Stadt

is zo à 40 Roeden , of wel een Muſquet.ſchooi , om
fich dies te beter tekonnen retrencheren , als de Vyant
't Kaſteel heeft overwonnen , die ſomtijds eerſt aan - ge
grepen wort , als de Vyant correſpondentie heeft met

de Borgers , of oock als 't aan die zyde beter is cm ſyn
A proche te maken , alſoo men fien kan aan de Stad Gu

lick, daer’-Kaſteel eerft aan- getalt wierde,uytoorſaack
dat het Lant daar hooger was, als aan de zyde van de
Stadt. De Straten E, die 20 voeten breet zyn, behoor
den van 'tKaſteel beſchoten te konnen worden , dan dit

laat hem alleen practiſeren aen nieuwe Veſtingen . De
Straat G , tuſen de Wal en de Huyſen , zyn breet 30

à 36 voeten, om hem bequamelick te konnen retren
cheren,ende dat benedeni de Wal de Soldaten in ordre

ſtaan konnen,op datſe haaſt zyn daarmen haarcomman
deren lal. De alarm-plaats ofte Marc H , wort in 't
midden van de Veſting geordonneert ,ſijn zijde ontrent
.

lang 12 Roeden ... Om het pleyn te krijgen tuſſen de
Huyſen en'tKaſteel, ſo vergroctliever aan de ſelve zyde
de Stadt , als dat men ſoude een quantiteyt Huyſen af
breken ; ſiet tot een exempel de Stadt Antwerpen , al

daar de Stad uytgeleytis.DeWallen van'tKaſteel Ant
werpen zynde onder keldert, dat welgoet is tegens het
mineren , ende oock als de Vyant een Bolvverck gein

corporeert heeft, dat ſelye te laten op.ſpringen ,danvalt
koftelick .
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20. IN S T Ñ Ú G T I E.

Plaatſen aan Watergelegen teFortificeren.
Ls een Veſting aen een Riviere leyt , uyt welck
men met een Muſquet niet over de Rivier ſchie
ten kan ,loo is’t nootſakelick dat aan de ander zijde een

ſtercke Schansgebout wort,tot bevrijding van de brug,
als oock om altijc volck aan die zyde te konnen ſetten,

ende dat men (by occaſie een Bataille tegens fijne Vy
anden verlieſende) een vaſten ende fekerenWijcheeft
om ſig daar in te retireren, en de Vyant ten allen tijden

wederom hec hoofc te bieden. Deſe faute is de Koning
van Denemarcken , Anno 1644 , wel gewaar gewor
den ,als de Sweden in Holſteyn ende Jutlant in vielen ,

ſtelde Sweden niet by -na gantſch Jutlant onder Con
tributie , ende brant -ſchattent foo als hy wilde , koſte
wel de Koninck van Denemarcken uyt Funen een man

aanLant ſetten, lagh niet Wrangel metfyn Armée op
de felfde plaatle, daar nu de nieuwe Veſting leyt , ge
naamt Frederix - ode : verſterct met Ravelijnen , ende

Hoornwercken, (wat mag ick ſeggen verſterct,Ruſius
ſal ſeggen verſwact, want dehedendaagſe Buyten wer
ken konnen eyndlikgeincorporeert worden) wat ſcha

de nu Sweden uyt de ſelfde Veſting ontfangt, is hem
beſt bekent. Sulcke Schantlen worden gemeenlick ge
nomen de helft van een 6 , 8 , à 10 hoeck : of wel ir

regulaar,als te ſien is aan de Schans te Rees, die langh
werpig is, met 6 Bolwercken, Ravelijns, Hoorn werc
ken ,Contre-ſcharpen.Laat de Schans tegens de Veſting
C

оред
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open leggen , dat de Veſting daar over commanderen
kan : maact alleen in 't midden een ſimpele flancque
ring , om de Schepen te beſchieten , of oock welniet

open, als te ſien is aan Knodſenborg , leggende aan de
Waal,tegens Nimmegen over , rakende met een punct
van de Poligons-hoeck aan'twater , als men ſien kan
in dege Figuur , aan de Schans K, by het punct R , die

aan een Riviere leyt, die niet van de Veſting met een
Muſquetbeſchoten kanworden : maar kan men uytde
Veſting de Riviere beſchieten met een Muſquet ; ſoo
legt alleen een Ravelijn , ofdehelft van eep 6hoeckige
Stern - ſchans. Kan de Rivierniet met Canon beſchoten

worden,datle breet is 200 Roeden, ofmeer in ſulcken
geval onnodigh eenige onkoſten te doen. De Flanc

quen W Z, QS, lang 6 , 8, a 10 Rocden. Vis den Beer
om het water in de Graft te houden.

be

3h

Regula Notanda.

H
RU

1.

De Defens- linie , dat is,de Linie die uyt de Flanx .
hoeck, tot de Bolwerx -hoeck , ſich ſtrect , mach niet

langer zijn, ten alder-uyterſten gerekent, als 65 Roe
den ,allo de Kogel van eenMuſquet nietwijder in ' wit
vliegt, maar dan wederom begint te dalen .
2.

Soo men de inkomſt van de Graft defenderen wil
met

al

Oornaamſte

-ſtuck van een Veſtingh is
queere.
V datſewel flancHooft

35
van de FORTIFICATIE
met Canon , en mach de Defens- linie de 150 Roeden

niet excederen ,maar is fe langer,men fal een ontekeren

choot doen , ten zy dat men wiſte hoe veelgraden het

Canon verheven moſte worden .
3.

De Keel behoorde niet onder 12 Roeden , nochte de

Flanc onder 10 Roeden te zijn om dies te bequamer te

konnen defenderen.

Hoe deSeconde Flanc grooter is, hoe men meerder
loffingh heeft op de Gordijn , de SecondeFlanc ofte
Strijck -plaats in een 12 hoeck,komt na mijn geſtelde
Regel :'21Roeden, 4 voet.
5.

d'Bolwerx-hoeck magh niet onder 60graden,noch
te boven 90 graden zijn wegen de Ipitſigheyt en plome
pigheyt der hoecken .
6.

Hoe de kleynen Strijck -hoeck meerder boven is
graden wort , hoe de Facen ofte Panden van'tBolwerk
malkanderen beter aanfien .

7.

De Flanx -hoeck moet recht zijn.
8.

De Wercken die het verſt van’t Centrum gelegen
żyn,moeten altijtgecommandeert konnen wordenvan
die , de welcke dichter daar by zyn , ende het eene
Werck behoorde 6 voet boven het andere verheven te

zijn , maar dit en is niet te verſtaan van de Faufebrée,
want die is alleen geordonneert om de inkomſt van de
Graft te beletten .

C

2

Valte

EERSTE DEEL van de ,'& c.

36

9.

Vaſtebekentenisin Regulaar-Royale Bolwercken,
Keel 12 Roeden , Flanc 10 Roeden , Capitaal2 3 Roe

den ,Gordyn 36 Roeden ; als de Poligons-hoeck niet
ca isonder 100graden,
10.

Datter geenpunct in de gantſche Fortificatie onbe
ſchoten magh blijven.
II ,

Alle Buyten -werckenmoeten tegens deStadt open
leggen .

FINIS des eerſte Deelso

w
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Irregulare Fortificatie, met haar Buyter
wercken.
INSTRUCT I E.

E Regulare Fortificatie is een Regel van de
Irregulare Fortificatien , want alle de deelen
vaneen Bolwerck worden daar na gepro
portioneert ; te weten , als den hoeck daar

het Bol-werck op leggen fal niet onder 100 gradenis,
ende de Linie niet onder de 30 Roeden, want ſodanige

Linien konnen niet onder deRoyalegerekentworden ,
al -hoe-wel men de felve kan Fortificeren, nochtans het

Bolwerck valt te kleyn, foo veel Soldaren , Piecquen ,
Mufquetten daar op te veſen als van noode is, om een
formele ſtorm te weder-ſtaan, ende eenige retrenchc.
menten daar in te maken , derhalven moetmen fulcke

Linien verwerpen , ofde felve in een langer veranderen.
Alle Bolwercken en behoeven niet even grootrežijn ,
dochſo na als doenlick is met deminſte koften ,om den
C3

Vyant
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Vyantin dubio te houden,endegeen occaſiete geven
om een Bol werck aan te taſten ,men en moet hier niet

na -volgen den Ingenieur,die liever wilde (om de regu
lariteyt te hebben) een Toorn ende Kerck om verre
werpen,een Bolwerck in moeraſſige gront leggen ,ende
alloo de Overigheyt op duylende koſten brengen , eer
hy een voetuytſijn beſteck ſoude wijcken. Hier moet
wederom aan - gemerct worden ,datde Bol werx- hoec

ken niet te ſpits ofte te plomp zijn , want zijnſe onder
60 graden ,loo kanſe lichtelick door-boort worden, iſſe
boven gp graden ,ſo kan men een Triangel metterhaaſt
in de Bol-werx-hoeck ſchieren , daar in dat men ſeker

onbeſchoten ſtaan kan. Principalick let altijt op goede
defentie.

2. INSTRUCTIE,

Plompen hoeck.

1re Wercken aan -nemen , als dooreneenige obſtaculen,
przy Rivieren ,Moeraſſen,Dijcken,Sluyſen ,en wat dies
meer is, de eene Poligon dan langer vallende als de an

der,daar uytmoetook nootſakelickvolgen,dat de Kee
len, Flaacquen , Capitalen , Gordynen , malkanderen
differeren , want alle de deelen van eenBolwerckwor
den geproportioneert na hare Poligonen, als by Exem .
pel,ick wilden hoeck EWC van 115 graden Fortifice
ren ,wiens zymes

Roeden. Segtaldus,doorden Regelvan drien,gelijck
de binnenſte Poligon60,istot fyn Keel12, Flanc 10,
Capi.

1
3

D

van de FORTIFICATIE .

39

2. Capitaal 2 3 , alſo isde Poligon 48 EV.tot fijn Keel,
Flanc, Capitaal ; ſal komen voor de Kecl VW , Roe
3

E

3

-

den,ó voet, voor de Flanc VX 8 Roeden, voorde Ca
pitaal WR 17 Roeden 3 voet. Maar om dar de Linie

WC78 langer is als 60 Roeden , zynde de Poligon
van 't Royale Werck , foo en valt hier niet te propor
tioneren , maar ſtelt de zyde van 't Bol -werck Royaal
op als neemt de Keel WZ voor 12 Roeden , de Flanc
ZI 10 Roeden , de Capitaal WB 2 3 Roeden, trect dan
van tot B, van X doorR tot D , foo wort DX , DI,

beyde de Facen van't Bol-werck , ende alfoo leyt dan
dit Bol-werck in goede ende ſtercke defentie , does
deſgelijx met alle andere Bol-wercken , alwaar de Po

ligons-hoeck njeten is onder 100graden. Beliet de 6e
Figuur.
3. INSTRUCI I I.

Scharpen hoeck.
M den hoeck nm E , die minder is als 90 graden ,
te fortificeren , als de zijden nm , mEzijn 44 en

63 Roeden. Doet aldus , Divideert de zyde n m 44 ,
door 4, komt de Keel Om na Roeden ,dit gehalveert

komtdeFlanc OP 5 Roeden , s voet , en de Keel en
Hanc t'ſamen geaddeert, koms On 16 Roeden s voet,
zynde , van m , trect dan van Qover P, ſo ſal dele Li

nie de perpendiculaar m S door-ſnyden in S, ſal komen
de Capitaal ende Face in een tempo. Van gelijcke divi.
deertoo,fal komen ut ſupra. Noteert dat ik ſeg 6o ,ende
niet 63.divideert, omdat 6o de langſte Poligon is in
C4

Royaal
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Royaal Werck. Deſe Scharpen hoeck wort daarom
met 2 halve Bol-wercken geſterct, om dat de Bolwerx

hoeck anders te ſpits ſoudevallen , ſoo men wilde een
volkomen Bol.werck daar op leggen , dat niet zyn en
mach in Royale Wercken , alſoo men daar te vreeſen

heeft de plantinge van Baterijen ; ende fulcke ſcharpe
hoecken en konnen het ſchieten van 't Canon niet we.
derſtaan.
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4 : INSTRUCT I E.

Vytwendigen hoeck.
uytwendigen hoeck mEW te Fortificeren
D.En
met een platte Bol-werck , als de zyden m E 63

Roeden. WE 48 Roeden zijn , doet aldus : divideert
mE63,door 5 , komt Keel EA 12 Roeden , 6 voet,
door 6 komt Flanc AF 10 Roeden , 5 voet , addeert

Keel en Flanc e' famen , komt de Hooft -Linie of Capi.
taal ÉG

23 Rpeden , 1 voet , opereert aan de an
der
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jder zydedeſgelix . Maar om Keel, Flanc, Capitaal op

e te ſtellen, fomaact WEgelijk EY , ende trect dan een
paralelle -Linie over E,tegensWY, die is a,b. Stel dan
14
de Keelen EA,EH. Flancquen AF, HK, maar laatſe lie

e ver perpendiculaar op de Poligonen WE, mE, komen ;

E?

om beter defentie ende de minſte koſten door de 200

Propoſitie,des is Boeck Euclidis Capitalen EL,EG, op
a , b, komt het Bol werck .

Merct, als beyde de Linien E m, EW , blijven onder
60 Roeden , ende den hoeckm EW onder 90 graden,
ſo is den hoekalreede gefortificeert , ende de Bolwerc

ken ſullen malkanderen reciprocé bequamelick defen .
deren konnen. Maar wanneer de Linien blyven onder
60 Roeden , ende den hoeck komt boven 90, of meer
graden. Soo legt op den uytwendigen hoeck een Ra

velijn , ofHoorn-werck ,met ſcheydingedes Waters,

of buygt den uytwendigenhoeck uyt, in form van een
tenaille, of legt een vaſtBolwerck daar op, als hier vo

ren klaar geleertis. Sodanige uytwendigehoeckenkan
men noch op andere maniere Fortificeren , die ick de

verſtandige wil beyolen hebben, doch dat hy wel lette
op goede defentie endede minſte koſten. Eenigewil
len de inwendige zijden yerwerpen ,dat ick toeſta,wan
neer men een plaats eerſt van nieuws op Fortificeren
wilde , maar als men in -gebogene zijden vindt , als

É aan oude Steden , de Veſting's Hertogen -boſch, daar
In 't moeraſſig is , ende dat men wilde trecken by Exem

리

pel van D , totT , fulx en ſoude ick geenſins confente
i ren, dan wilde foodanigen hoeck Fortificeren met een
7 Ravelijn , 't en zy datmen uyt reden de Stadt vergroo

라

CS

ten
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ten wilde. Baron de Groot ſeyt, dat hy wilde een Ve
42

{ting met voordacht alſoo ordonneren , dan dit is een
koftelicke ordonnantie ,ende men heeft veel Vals voor

fijn gelt,ſonderprofijt, de Stadt wort ongeſchict, ende
verlieft groote ruymte.

5.,INSTRUCI I E.

Platte Bol -wercken.
Ls een Linie langer is als de binnenſte Poligon ,
AH.
in groot Royaal, of datde Gordyn over 36 Roe

den is, ende dat het eene Bol-werck het ander ( leggen.
de op de hoecken ) niet defenderen kan, fo Fortificeert
menſodanige Linie door een of meer platte Bolwerc
ken ,ofRavelijnen,nia dat de Linie lang ofkortis, want

440

ſoude ſulcke Linien ongefterct blijven , foo wierde de

Veſting aan die zijde al te ſwack,ende men gafden Vy.
Bu

ant occaſie om aan die plaatſe eerſt aan te grijpen.

Om nu de Linien ende Hoecken van een platte Re
gulaar RoyaalBolwerck , tot dienſt der Lief-hebbers
uyt te rekenen ,ſo moeten daar eerſt eenige vaſte hoec
ken ende Linie bekent zijn, als by Exempel, neemt de
Keel AB voor 16 Roeden , Flanc BC 14 Roeden , Ca

pitaal AD 31 Roeden , Gordyn 36 Roeden , Forme
Flans -hoeck BAC 40 graden; ende opereert dan door
de Trigonometrie , als aan -geweſen is in de 4 loftru
Etie des se deels , ende alle de Linien en Hoecken zija

gevonden, als defe Tafel uyt wijſen fal, ende dan leg.
gen alle de deelen van't Bolwerck in goede proportie,

om fijn Walop het krachtigſte te defenderen, ende te
be.

Bo

van de FORTIFICATIE .
43
of beſchieten ,wantdaar komt een groote Seconde- Flanc,
< ende de Bolwerx -hoeck is 86 graden, die ick noch be
98
ter achte , als wanneer deſelve is90 graden , om reden

FC

als voren is aan -geweſen.

Vyt.gerekende Tafel, tot dienſt van de
curieuſe Lief-bebbers.
DeDefens-Linie

DG 42.5

Strijck -Linie
Seconde Flancq

GF 22.8

Face

DC : 3 : 3

Verlange desFlanx
Surface gelijck deKeel

CK 17.0
DK 16.0

Buytenſte Poligon gelijck de binnenſte DE68.0
Forme Flanca
Bolwerx -hoeck

Kleynen Strijck -hoeck

I Schouder -hoeck

3

DF60.5

AC 121.2

Hoecken.
HDC 86.44

AGD 43.68
BCD136.38)
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De Graft voor de platte Bol wercken moeten heel

breer zijn , of de Tenaille Ovan de Graft moet af.ge
ſneden worden , opdathet Bolwerx punct R , de is.
komſte van de Graft , door de Flanc HQ dies te beter

105

ontdectende beſchotenmagh worden .

de
E

6. INSTRUCTIE.

va

Ot

Tdbierto
ickonderwijſin
Bolwercken ghgegevenva
n
met de
de Wallene hebbe
aan de lelve te
9

leggen , 't zy datde plaatſen zijn Regulaar ofte irregu
laar , ende die proportie van de Linien der Bolwercken
is genoug tot de defentie van de Wal : Maar nu ift
nootſakelick dat men wijder let hoc men de Vyant

vande Wal ende Bol-wercken af keeren fal, op dat
men alſo meerder hoop van ontſet te verwachten heeft,

codedat geſchiet door Buyten wercken ,als Ravelijns,
Halfomanen , Hoorn -wercken , Kroon wercken , Te
naillens, Traverſlen , ende wat dies meer is.
RA

E
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N.
op

dyn, tuſſen de Bolwercken, fy worden principa
lick gebruyct als de Gordyn te lang isdat de Bolwerc
ken malkanderen niet beſchieten konnen,ende dat men

de onkoſten niet doen wil om een platte Bolwerckte

bouwen . Maarfyworden oockgebruyckt aan de Re

gulareplaatfen totbeterbedecking,en beſcherming van
de Flancquen , alsmede van Poorten en Bruggen , en
daar een Stuckgeſtelt, wijt van mont , geladen met
Cardouſlen ende fteen: dan dit valt koſtelik ,doch geeft
Stercker defentie , want 2 defenderen meer als een .
Doet aldus a

Trect uyt't midden derGordyn een perpendiculaar,
tot over het midden van de Graft, lang 12 à 18 Roe

den , zijndeCapitaal DE, ende van haar uyterſteeynde
E getrocken tot de Schouder -hoeck F ,van 't Bolwerck

van de Veſting,oftot het midden van de Flanc, of foo
het zijn kan totde Flanx- hoeck , ſo ſullen de Facen BE
EC van ſich ſelver komen in de puncten der doorſnij

dinge van deGraft B,let opgoede defentie, ende datde
Bolwerx-hoeck tuſſen 6o en go graden blijft.
Merct :Mayoloistrect in twijffel, of de Ravelijnen.

profijt doen ofniet,om datſe (ſeyt hy) tot debeſettin
ge veel volx van nooden hebben , endedatmen de ſelve
ſwaarlik uyt de Veſting ſeconderen kan.Tot antwoort,
cheeft men veel volx daar toe van nooden,dies te meer.
der volx heeft deVyant ook van nooden ,alshy de Ve

ſting aan taften wil, want men rekent een Man daar
binnen

46
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binnenfoo goet te zijn als tien daar buyten , loo moet
hy dan tegens defe proportie een groote menighte van

M

Volck mede brengen, ende hy heeft oock een grootere
Circumvalatie te maken ,die niet wel als met veel volx

te beſetten is,ofmen kanbequamelick daardoor ſlaan,
ende ontſet in de Stade in -brengen. Maar Ruſius ver
werpt i'eenemaal de heden -daagſe Ravelijnen ,ende
noemtſe Moort-kuylen , Fol.9. ende datle zijn als een
mesom deVeſting de Keel af teſteken , Fol.19. alſoo
hy leyt , dat men den hoeck B en C lichtelick door de
Bateryen wegh ſchieten ,enderuinerenkan ,ende de de.
fentie beletten , die fy anders doen loude tegens de in
komſte van de Graft , ende het in nemen van de Half
maan A. Dient tot antwoort, Daarmen hackt , vallen

ſpaanders, van gelijcke kan men oock bertemen de de
fentie van de Fauſe-brée, door het werpen van Grana
ten, ſoude men daarom geen Fauſe brée ordonneren ? ck

daar'ınochtansmedeeen van de principaalſte werckenice
zijn in de Fortificatie ? dan hebbevan de Fauſe. brée ge
ſproken in mijn 11 Inſtructie des re deels. 2. Rufius
ſeyt, men kanſeoock niet wel retrencheren , ofte af.
ſnijden ; tot antwoort, tot ſulcken intent en zijnfe niet
gemaact, maar defendeert de plaats foo langalft mo
gelickis , ende als men dan fiet dat men de Ravelyn

HIV

And

verlaten moet , ſoo maact een Mijne daar onder, ende
retireert met voor- dacht uyt de Ravelyn , ende als de
1

Vyantdan daar in is , loo laat de Mijne ſpringen , ghy
fult de Vyant een groote af breuck doen , als ou al de
Vyant veel volx ende tijt verquift heeftom de Ravelyn

inte nemen ,ſoo en is hy noch niet in de Stad, nochre
meeſter

WN
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meeſter van de Wal, daar hy nochtans meeſtervan fyn

foude,ſo daar geen Ravelijnen hadde geweeſt.3.Rufius

că feyt noch , men kan qualick de Ravelijnen uyt de Ve
» fting ſeconderen : tot antwoort, dat kan lichtelick ge

la fchieden ; is het een drooge Graft, ſo kan men door een
* bedeckte ofte verborgene wegh daar in komen , is het
a een water -Graft , foo kan menlichtelick in de nacht de

3: beſetting daar in en uyt brengen,doormiddel van Ton
es bruggen , die water- pas leggen met het water. Baron
ari deGroot wil een Veſtingh alleen met Ravelijnen ver

# fterct hebben ,om dathy een groot voordeel in de ſelve
fiet, dan dit is te verachten ende te verwerpen , om ver

ſcheyden redenen , hier te lang om te verhalen. Heeft

men't profijtder hedens-daagſe Ravelyns niet geſien
: in de Belegering van 's Hertogen -boſch , Anno 1629.
o wat voor een tegeo -ſtant aldaar de Ravelyn (gemeen .

lick genaamt degroote Half-maan , leggende voorde

te Vuchter-poort) gedaan heeft :hadde de ſelvedaar niet

geweeſt,loude de Stadtſich niet al langh moeten over
gegeven hebben? En is nietden Biſchop van Munſter,
i tot 2 maal toe, uyt de Ravelijo, leggende aan de Stadt
Munſter , van de Borgers mannelick uytgedreven ,

s met groot verlies van volck: ende datalleen op hoop
k van ontler van deStaten deſer Neder -landen ,ende als

den Biſſchop de Ravelijn al onder lijn gewelt gebragt
hadde, loo was hy noch geen meeſter van de Wal ende
Stad. Dehedens-daagſe Buyten -wercken zyn dan noo
dig ende profijtigh , om te vermeerderen de hope van
ontſet teworden, 't zy dan door volck, ofhart winter
by weer, ofiet andere.
Zijo
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Zijn deheden -daagle Buyten wercken niet noodig
wat doenſe dan voor onſe Frontieren , en is Maaſtricht

niet alleen gefortificeertmet louter Buygen-wercken ?
wantin ſich ſelven iſle maar omcingelt met muren en
de ſteene Rondeelen . En is Breda (hoewel in ſich ſel
yen ſterck ) niet verſien met Buyten wercken , als dob

belde Contre-ſcharpen , daar tuſſen leggen Kavelynen,
den eenen boven op den ander. En is niet Bergen op

Zoom gefortificeert met Hoorn -werck op Hoorn
werck,tuſſen eenHoorn -werck , leggende 2 Ravely
nen,den eenen in 't middeo, den ander op de zijde , en

de lagen niet de Spaignaarts Anno 1623.hier maan.
den yoor, (dat islangerals 2 Maanden, als Ruſius ſeyt,
Fol.6.) en moſten fy nier, wegen de Buyten -wercken
ende al detegen aprochen, met ſchande daar van daan
trecken.In ſomma, dat Ruſius de hedendaagſe Buyten

wercken tegen -fpreect , ende verwerpt , uytoorſake
foo als Rulius leyt, Fol. 9. datle Moort kuylen zijn , en
Fol. 19. niet anders als een mes , om de Veſting te Keel
af te ſteken :en Fol.6.datle nauwelix 2 Maanden reſiſte.

ren konnen , dat is een ſlecht argument, datle daarom
te verwerpen louden zijn .Heeftde Prins van Orangien ,

Hoog -loftelicker memorie, menigmaal niet langer be
ſig geweeſt om een Veſting te incorporeren, daar van
en is deoorlaak nietgeweeft de Veſtingen die niet ſwak
maar ſterck waren in hare Fortificatie,maardaar van is

alleen de oorſaak geweeſt (neffens God) fijn Hoogheyt
den Prince yan Orangien , Hoog -loffelicker memorie,
fijnkloeck ende valjantverſtant, die nacht ofdag ru
ſte, voor dat hy de plaatſe overwonnen , ende in ſijn
Prin
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Princelijck gewelt gebracht hadde. Ruſus die magh
fijn Flancquen , door fijn nieuwe gepractiſeerde Buy,
ten wercken ,ſo foecken te bevrijden, als hy wil tegens

des Vyants Bateryen. Ick antwoort, alleen kort, daar
hyuyt-ſchiet, daar kan ick even ſoo ſcharp in-ſchieten,
door contra- Bateryen , ende alſo en ſal myn niet kon
nen belet worden de Gaalderie over te brengen , ende,

de plaatſe miſſchien eerder als den tijt van 2 maanden
to incorporeren .

î. INSI R , 11 CT I E.
HALF MAAN.

É Half. manen worden geleyt op de puncten van
de Bol wercken,ende en mogen niet ſonder Ra

velynen ofte Hoorn werckengebouwo worden , door
dien ſy haar defentie trecken moeten van de felve.Haar

Capitaal GH,is tuſſen 10,15,18 Roeden,de FaceHK
moet itrijcken op D, in de flancquering van de Buyten .
kanten van de Graft.De Flanc K n perpendiculaar,op de
Face 12,13.De Flanc ofte Vleugel moet oock niet met

aard aan -gevult zijn , op dat men bequamelick uyt de
Ravelijn ofte Hoorn werck daar in ſchieten kan , als
de Vyant de Half-maangeincorporeert heeft. De Bol

werx- hoeck moet niet te ſpitsnoch te plomplyn,want
iſſe te ſpits , ſoo kan men lichtelick het werck open
ſchieten , alsmen fien kan aan de Half maan , by het
punct 14. NOTA . De Wercken moeten altijt foo
geordonneert worden ,darſe bequamelick malkanderen

defenderen konnen ,daar het mecite op te letren is , als
D

mede

so
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mede datter niet een punct in de gantſche Fortificatie
gevonden wort, of men kan het ſelve beſchieten. Ru
fius ſeyt, de Half-manen zijn noch minder nut als de
heden daagſe Ravelynen. Antwoort , ick ſta wel toe
datſe niet foo ſterck zijn , maar om de ſelve te verwer
pen dat en approbere ick niet , want als men Half

manen goede Secondegeeft, door Ravelynen met een
Fauſe-brée daar voor , ofte Hoorn-wercken , waarom

en ſoudeſe dan niet ſuffiſantgenoug zyn, om de Vyant
cen tijt op te houden , op hoop van ontlet te worden ,
of ten minſten dat ſijn eygen volck wederom een an
der plaats attacqueert, ende ſoeckt de ſelve in te ne
men : want men weet wel wat door menſchen han

den gemaactwort; dat het ſelve oock wederom door

menſchen handen gebroken kan worden , tot ſulcken
intent en worden de Buyten-wercken niet gemaact,
om een plaats onwinbaar te maken : alhoewel Ruſius

feyt ,Fol.6 . dat de beſte Veſtinge nauwelijx 2 maan
den reſiſteren konnen , na onſe Practijck gemaact ; ter
contrarie heeft men geſien in de Belegering van Bergen

op Zoom ,daar de Vyant 11 maanden voorlag , ende.
noch de ſelvemet ſchande moſte verlaten. Vrage, boe

lang de Veſtingen, na de Practijck van de H. Ruſius ge.
ordonneert , wel reſiſteren ſoude konnen ? miſſchien

fal geantwoort worden , datſe onwinbaar zijn , dan
ſijnnieuwe ordonnantien zyn wel in Theorie maar
noch niet in Practijck geftelt. Noch leyt Ruſius, dat de
heden - daagſe kavelijnen ende Half-manen eyndlijck
gewonnen zijnde, niet anders zijn als moort-kuylen ,
endeeen mes om de Veſting de keel af te ſteken , als
ſtaat
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ftaatFol. 9. en 19. Dat Ruſius oockſeyt, dat den hoek
B, ende de Face BE van de Ravelijn lichtelick gebroken
kan worden , ende dan de Half-maan A, ten behouve is

TA

van de Vyant , om een Baterie daar op te planten,waar
door de tegen overſtaande Flancquen derBol -werckea

4

32

20. F.geruineert worden , ende datmen de Gaalderie
feker over-brengen kan , dit ſelfde argument brenge ick

wederom tegens hem, &c. Noteert, hy mach lijn Flanc
quen foo behendigh ſoecken te bedecken als hy wil, ick
ſegge daar hy uyt Flancqueert , daar kan ick wederom
even ſoo heftig in flancqueren .
8. INSTRUCT I E.

Hoorn -wercken in Practijck.
En Hoorn - werck Geometrice op te ſtellen , doet

aldus : deelt PQin 3 gelijcke deelen , ende fet;'van
PQ perpendiculaar uyt 6 en 7 , dan getrocken van P ,
tot 9 , ende van Q tot 8 , loo komtde door ſnijdinge
in a en b, ergo a 8, 69 , zijn de Flancquen , ende Pa ,
Qb de Facen , ende 8 , 9, de Gordyn , ende dan iſt
Hootn- werck veerdig. Dezyden van 't Hoorn werck
m P, R Q , moeten niet langer als 60 , à 65 Roeden
zijn. Eenige rekenen de zyden van 't Hoorn-werck ,
van de Schouder hoeck O , tot op 60 Roeden, maar de
defentie valt dan te ſwack , als de Vyant het Hoorn
werck overmeeſtert heeft,wantmen en kan niet de uy
terſte puncten des Hoorn werx van de Gordin met een

Mulquet flancqueren. De breere des Hoorn-werx is
36 Roeden , derhalven als de Gordijn langeris, lo legt
D 2

het

DEEL
het Hoorn -werck in't midden van deGordyn,ſokan
men oock de zijdenvan'tHoornwerck van het prin
52
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cipale Werck defenderen. 't Was te wenſchen dat ons

Hoorn-werk,leggende by de Maalje-baan ,niet breeder
noch langer waar als ut ſupra, maar hebbe bevonden

het felve breet te zijn 44 Roeden, en lang 80 Roeden,
welcke ordonnantie te verwerpen is, ende men en kan

de uyterſte deelen vw 'tHoorn werck niet beſchieten,
ende tot beſettinge ſoude het wel ten minſten van doen
hebben de helft van onſe Borgerie , want men rekent

ordinaris op yder2 voet, of op yder pas een man . De
Hoornwercken zijn principalıck geordonneert om het
aprocheren te beletten ,ende den Vyant van de Stad af
te houden. Men kan ſien datter tot dien eynde te Ber
gen opZoom leggen verſcheyden Hoorn -wercken,als
oock die in voor-raat geretrencheert zijn. Als men in
der haaſt een Hoorn -werck maken wil, tegens de aan
komſte van de Vyant, loo maact ſijn Profil alleen met
een ſimpele Borſtwering,6 voer hoog,ende 6 voet aan
leggens, gelijck men doet in de Reduyten, ende Tren
cheen . Alhoewel Rufius de Hoorn-wercken ende an .

dere hedendaagle Buyten-wercken tegen -ſpreect, ende
welſchimpelick leyt,fol.2 1.dat dit defterete zijn waar
in de hedendaagſe Buyten-wercken beſtaan,ende daar
de moderne Ingenieurs ſoo van roemen. Maar hoort
wat Ruſius wil , die wil Fol.2 E. de ſelve ordonneren,
datſe haar niet en behoeven te verlaten op de defentie

van de Wal,tot reden gevende, datde Soldaten ſo licht
daar binnen,alsdaar buyten ſouden konnen ſchieten als
de Vyant in de nacht aan die zyde quam aan te vallen.
Daar
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in
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Daar-tegen , ſegge ick , dat het noorſakelicker is datie

haar defentie trecken van ’t principale Werck , op dat

2

het lit van 't lichaam bewaart worde, ende op dat men

niet daar binnenſchiet,ende niet dedefenleurs,maarde
beſtormers quetſe,foo gebruyct vuuren en Peck-kranſ
ſen ,en vuur-ſpieſſen, als die van Maaſtricht deden, doe
de Prins de Bres beſtormen wilde.Sal men oock niet van

de Wal in de Contre-ſcharpe konnen ſchieten , als de
a Vyant in de nacht komt aan te vallen? immers ja,maar
als nu de Vyant desdaagsop de zyde des Hoorn -werx
į komt aante vallen ,ende ſal daarom de Vyant niet lich.

telick daar mede konnen door-gaan? immers ja, de be .
ſtormers ſullen ook lichtelicker konnen uyt het Hoorn

werck ,door het heftig ſchieten, uyt de Contre-ſcharpe

E ende van de Wal gerepouſeert worden .
E
Noteert, Rufius ſijn nieuwe Practijcke, van Hoorn
wercken die voor ſmal ende achterbreetzyn , als te ſien
is in fyn Boeck ,de 4e plaat, alwaar lyn front breet is 42
į Roeden , endeachter breet 73 Roeden , wat een Velt

dat dit Hoorn-werck beſlaat, en beſetting vereyſt , laac

ick een yder oordeelen. DereWercken ſtrecken haar
oock wijt uyt, om de Vyant , foo veel alít mogelick is,
van 't lijf af tehouden, ende dat de Vyant de Stadt niet
en bcanftige met Vuur-ballen ,ofte Bomben doormid

del van Mortiers , gelijck de Gouverneurs daar door
dickmaal van de Borgers overſproken , ja geconſtrin
geert worden te Parlementeren.Dan defe hebben oock
die fauten datſe de breete van de Strijck-plaats AB, CD
у op de Gordyn (uyt welck het Hoorn -werck fyn de
: fentie trect)van beyde zijden wech neemt,ende heeft

D 3

een
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een grooteruymteom ſich ſelven tegens de Veſting te
verſchantſen. Eenige willen de Hoorn- wercken voor
breet,ende achtereng hebben, als mn, dan dit is oock te
verachten , alſo de beſtormers een bedecking krijgen te

gens de Veſting, om niet van de defenſeurs, ſtaande op
de WalmA , nC ,beſchoten te konnen worden :Maar de

Vleugels AF , CE,paralelloopende , ende geſtelt per

pendiculaar op de Gordyn, ſal het Hoorn werck opſyn
bequaamft leggen. Hoorn -wercken ter rechter tijtgere
trencheert geven groot voordeel, &c. ende alſler geen
Ravelijn in 't Hoorn werck leyt , kan men het felve in

voor-saat diverſe maal af ſnyden. Men fiet aan't Ka
ftcelte Gulick , dat de Hoorn- wercken op de puncten
van de Bol wercken gelegen zijn , dan de zijden en kon

nen niet gedefendeert worden van de principale ftercte,
ende hier is altije wel op te letten dat men de Wercken
goede defentie geeft.
9. INSI RUCI I E.

Hoorn - wercken Arithmeticè op teſtellen .

N

A de Nederlantſe proportie te calculeren , daar de
Face ofte het pandt des Bol-werx effen ſoo groot

is alsde Gordyn , doet aldus : Neemt tot valte beken
teniſleden hoeck FEK 2 5 graden, ende den hoeck KFE
12 graden , 30 minuten , ende FE 36 Roeden , ende
werdt dan door de Trigonometrie,leggende, gelijck Si

nus Compl. van de hoeck FKE 60876 , tot lijn over
ſtaande Linie 36 , alfoo den Sinus van den hoeck KFE

21643,totdeFace KE 12 R.8 voet,die gelijk is deGor
dyn
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hoeck HGK , door de 27€ propoſitie L. 1. Euclidis.

Segt dan wederom : als den Radius GH is 100000,
dan is den Tangens HK van den hoeck HGK 46630,
wat ſal dan den TangensHK zyn ? nu den Radius GH

is 128 voet , komt voor de Flanc HK 59 voet , ende
foo zijn dan de Linien van de Front des Hoorn-werx

gevonden ; door deſe manier kan men oock vinden de
Surface QE, ende de verlange des Flanx QK.
10. INS IR UGT I E.

Dobbe'de in enckelde Tenaille, met een
Ravelyn daar voor.

30

Aact de perpendiculaar SR lang : , van LP, en
M SV
4 van SR, trect dan V tot het midden

V

van

LR ,en RP, als in en 6 ,ſoo is het veerdig ; loodanige

wercken zijn niet lo ſterck als de Hoornwercken,doch
worden geleyt als men van de Vyant op'converſiens
overvallen wort, ende datmen geen tijt heeft om fterc.
ker te bouwen. De Figuur 11,zijndeeen enckelde Te.
naille,is noch lichter op gebout,endeby foo verre men
dan noch wat tijt overigh heeft, kan men een Rävelijn

daar voor leggen, als in de 11eFiguur te ſien is , de Ca.
pitaal 1 , 2 , van de Ravelijn , is lang toà 12 Roeden,
ende trect van’tpunct 2 , tot op't midden van de in -ge
bogene zyden als in 3 en 4 ,ſo lullen de Facen ende büy.
tenkanten van de Graft malkanderen door-ſnyden, in
de puncten 7 en 8,ende'tRavelyn is dan veerdig. Hoe
men de enckelde Tenaille maact dat is licht te verſtaan,

Maact de perpendiculaar s Roedeni lang, i van LP,100
ſal

RO

th
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di fal zijn de enckelde Tenaille O.L. R.P.T.Noteert hier,
dat de zyden ofte Vleugels niet ſoo wijt in't velt,alsde

by Hoorn -wercken, getrocken worden,uyt oorlaack van
LG harefwackheyt,maactſe langer niet als 40 à so koeden
, &0 ten hoogſten. Men kan oock ſien in de dobbelde Te

7:52 naille een ſimpele af-ſnydinge, als de Linien 9, 11 , 12 ,

den:

vertoonen ; op dat men van 'teen in’t ander met yor

deel retireren kan.Defe Wercken zyn goet om deVyant
een weynig van 't lijf af te keeren , ende dat hy ge

dwongen is verder fijn Aprochen te beginnen. Profil
1

LP

van de dobbelde ende enckelde Tenaille wort gemaact
alleen van een gemeyne parapet, ofte Borſt wering , 8
voet aan- leggens , ende 6 voet hoog , ofte de Baſis ver
groot, na de proportie der docering ; maar heeftmen

1 tijt overig , foo wort daar toe het Profil der Ravely
dan nen gebruyet, als ſtaat Fol.6 1. Figuur 13 .

,01
U. INSTRUCTIE .

Gekroont Hoorn -werck op de Gordijn.

del

en

Orch

O

M een gekroont Hoorn -werck op
leggen. Trect uyt't midden van deGordyn een

El perpendiculaar L m, lang 90 Roeden , maact de Poli.
edi gonss- hoeck Om n ,

tuſſchen 100 en 160 graden , ende

't naaſt van deſen hoeck geſocht in de Tafel, bevonden

bis.'tnaaſt te zyn aan de Poligonshoeck van den 8e hoeck,
hi neemt de buytenſte Poligon Om , tuſſen 40 ende 60
H: Roeden, vintdan de deelen van 't Bolwerck in propor

tie aldus: gelijck den buytenſte Poligon van een 8 hoek
la tot fijn Surface, verlange des Flanx, ende Flanc, alloo

221

D5 '

de

S8

TWEEDE

DEEL

de buytenſte Poligon O m so Roeden tot fyn Surface,
verlangedes Flanx, ende Flanc ; deledeelen gevonden
hebbende, kan men lichtelick’t volle Bolwerck ,en de z
halve Bolwercken op ſtellen. Trect oock van 0 , totde
Schouder hoeck V, als mede van n tot W , dan is het

veerdig. Deſe Wercken worden gebruyct alſſer Bergen
ofeenige hoogten aan een Stadt leggen , om de ſelve
daar inte ſluyten, om alſoo alle vordeel van de Vyant

te benemen , want anders ſoude hy een Baterie daar op
planten, ende deStadtin de grontſchieten.
Dat men een Hoorn-werck hier toe gebruycken en
voor wijt maken wilde , ſoude te ſwack vallen , maar

dele gekroonde Hoorn -wercken zyn hier toe ſeer be
quaam , ende na dat de Poligon langer is als 60 Roeden
na proportie legt Bol wercken in de midden , op datſe
altijt in goede defentie zyn mogen . Maact dat deſe
Wercken haar defentie trecken niet alleen van de Con .

tre.ſcharpe,maar oock van de principale Veſting, op
datſe dubbelt geſecondeert worde : dit is regel-recht
tegens de opinie van Rufius, die Fol. 2 1. ſeyt, datmen
dele Wercken foo behoorde te ordonneren , datſe haar

felven niet en behoefden te verlaten op de defentie van

de groote Wal , maar datſe van ſelfs bequaam zyn om
haar te verweren ,dan fijn opinie is in mijn 8e Inſtructie
gedebateert, ende in fyn Boeck Fol. 44. in fyn Compa
ratie, daar hy feyt : dat een Menſch met ftercke lange
armen , ſich beter defenderen kan , als een die korte

verkrompene armen heeft ,waar om dan , ſeg ick, defe
Menſch , ofdit gekroonde Hoorn -werck korte armen
gegeven ?
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Gekroont Hoornperck op een Bolwerck.
En gekroont Hoorn -werck op een Bol-werck te
Eleg
Lleggen , doet aldus : Verlengt de Capitaal van 't
Bolwerck , tot op 60 Roeden , als PQ, en de Poligons
hocck SQR is gelijck de Poligons hoeck van de Ve
fiing HKA , neemt de buytenſte Poligon SQ , QR
van 40 tot 60 Roeden , foo worden de deelen van 't

Bolwerck in proportie gevonden , als in de 12e Inſtru
ctie geleert is. Deſe, als oock alle Buyten-werckenmoe

ten tegens de Veſting open leggen. Dele Graften zyn
meeſten deel droog, door dien fe geleyt worden op
Bergh -achtige plaatſen, derhalven maac de Graft 100
breet ende diep aiſt mogelick is , endehetwas dienſtig
dat men maacte in 't midden een looſe Graft , van 20
voeten breet , ende 10 voeten diep , die Kruys-waarts

loopen , op dat de Flanc daar langs flancqueren konde,
als men ſien kan tuſſen de Bolwercken X. Y. dit is goet
tegens een onverwachte attacque , alſoo de Graft,Ton
der groot gedruys niet te paſſeren is. Het is oock een

goede middel een ſtorm te empeſcheren , wanneer de
Vyant een Breffe fal geſchoten hebben , ende de ſtorm
niet gedaan kan worden ,als metBruggen mede te ne.
men , om die te ſlaan over de looſe Graft. Men belet de

binnen-kant van de Graft met Paliſſaden . Sy zyn oock

loffelijk tegens een ondergraving, die ordinaris in droo
ge Graften gedaan wort, ende de onder-graving kan
niet geſchieden ſonder de locfe Graft aan te treffen , of
men
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men moeſte leer diep graven , ende dan heeft men het
water te vreeſen ; duldanigenGraft heeft Arras. Men
heeft geſien dat de PrinsvoorMaaſtricht een drooge
Graft (dochſonder looſe Graft) gepaſſeert is 8 voeten,
onderden bodem ,eerſt ſchuynsneder-waarts gaande,

daar na wederom op -klimmende,totdat hyquam aan
't fondament van de muur, ende het licht brengt men
hier in door Fackelen en Lanteernen , &c.

Profil van een Ravelijn, Half-maan,
Hoorn -werck en Kroon -werck.

Roy. Mid.R.
Aanleg des Wals
Uytwendige Docering
Inwendige Docering
Hooghte des Wals
Aan -leg van de Borſt-wering
Buyten Docering
Binnen Docering
Uytwendige hooghte
Inwendige hooghte

AB |40,36 €
AC 3 2
DB 64
DE.CF 614

FG / 18 /15
HF
KG
HN

21 2
1

1

2

2

KL ! 6

6

Hooghte des Banquets
Breete des Banquets

GO 11,1

De Berm

AR 3! 3
RQ 48 30
vslio''8

Breete van de Graft

Dediepte des Grafts

GP
31 3

Deſert
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Dele 2 Profilen zijn nietſoo ſterck als het Profilvan
de groote Veſting , op datſe altijtſtaan onder 't Com

3

mandò van deformele Wallen ende Bolwercken, doch

moeten ſuffiſant zijn het Geſchut te wederſtaan.
L

UP

Hier onder ſtaatde af-teyckening
van 't Royale.
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13 : INSTRUCTI E.

Oude Stadmet muren te Fortificeren ,
ende te verbeteren.

N de Figuur 12 is deoudeStad ABCDEFGHK ,ende
de verbetering van de felve,wijſen aan de geſtippelde
Linien. De oude Muur CDE kan dienen tot een re

trenchement, ende boven gemaact met een Gaalderye,
om van daar de Vyant , wijt in’t Velt , met dobbelde
Haac

:
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Haacken en Valkonetten wellekom te heeten . Als de
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Graft te diep is , dat men geen platte Bol-wercken bou
wen kan , als het Bolwerck Z, loo kan men een Rave.

lyn daar voor leggen , als gepractiſeert is te Utrecht,
Amersfoort, ende Nimmegen , tot meerder verſterc

king voert men wel een Fauſe-brée om de Ravelyn ,
fijn Profilis ſwaarder als die gemeyne. Soo de oude
Steden met eene kieyne Voor-ſtadt verſien zijn , foo
breedt af alle de Huyſen , Schueren en Boomen  ;ܪmaar

iſt een groote Voor-ſtadt,daar veel aan gelegen is , foo
trectre mede in de Generale Fortificatie , als te fien is

aan Zutphen , ofte ten minſten een retrenchement (met

Reduyten daar tuſſen ) ſoo dicht allt doenlick is geleyt,
maar niet loo als hiert Utrecht voor deſen gepractiſeert

is , aldaar een Trenchée wierde gemaact, die niet alleen
begreep de Voor-ſteden , maar oock de Hoven , ende
gantſche Ackers , met Bouw en Wey.lant , dat ſtrec

kende was tot grooteintereſſen van de Stad , ende pro
fije van de Vyant. Als de oude Stadt Bolwercken met
Cafamatten heeft, verbetert men die om koſten te mij

den met een Fauſe brée , of bequame Traverſſen . Om
op de melnage te letten , foo behelptu foo veel alltmo
gelick ismet deoude Wal , ende ordonneertdie tot u
Gordyn, maar kan men ſulx niet doen , dat men een
nieuwe Veſting daarom legge, tot dien eynde brengt
de Stadt eerſtin een kaart , ende daar na eenige Bolwer

ken gemaact op door-luchtigh pampier perfect af-ge
Ineden, na deſelfdemaatdaarde Stade mede op - geſtelt
is, endedie geſchoven ſo lang gins en herwaarts , datſe
eyndlick leggende op goede defentie , ende de minſte
koſte ,

(
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koſte , maact de Fortificatie't naaſt aan Regulaar, door
dien alle een-aardige Figuren van eenenomloop de ge
ſchickſte het ruymſte Velt beſlaat.
Om te Fortificeren om de minſte koſten een oude Ir

regulare plaatſe metMuren en Rondeelen omcingelt ,
daar toe wort vereyſcht een goet oordeel, ende om hier
van veel te ſpreken en wil de tijt niet lijden , want foo

danige Steden worden oneyndiggevonden ; maar laat
alleen deſe 2 volgende Figuren een Exempel van alle an
dere plaatſen zyn, & c.

Een oude Stadt, als Leuven , in Brabantgelegen ,in
form van een Circkel , ofin form van een Ovaal, met
de minſte koſten , ende m eſte defentie, te Fortificeren ,
dat beveel ick den verſtandigen Leſer, &c.
14 IN S T RUCI I E.

Half -maan voor een Bol-werx -hoeck van
een Hoorn -werck te leggen.
Oet aldus: Deelt de Bolwerx -hoeck van't Hoorn

Detekinzgelijcke
decker,daar op galetde Ca
pitaal m n van 10 à 12 Roeden , endevan dat punct pa .
ralel , met de zijde 1 , 2 , ende Face 1 , 3 , van 't Hoorn
werck, ende daar dan de Linien ende de perpendiculaar
uyt de Bolwerx- punct malkanderen door-ſnyden ,komt
voor de Flanc als PO. Maar noteert , dat de Flanc PO

niet aangevult moet zijn:en dat deſe werken niet enmo

gen geleyt worden , of daar moeten Half-manen leggen
op de puncten, getrocken van de Bolwerken van de Ve
ſtingen, want ſy moeten haar defentie trecken yande lel
ve, als van de Hafmaan S ,dele Halfmanen voor deBol.
Werx
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werx-puncten der Hoorn -wercken , zijn te ſien ind
Veſting Rees, gelegen aan den Rijn. Men maact ood
wel een Ravelyn op de Gordyn van't Hoorn -werck

de Capitaal zijnde even met de Capitaal van de Half
maan, als 1o , à 12 Roeden , foo ſterck als deProfiler

van de Ravelynen ende Half -manen van de Veſtingh
Defe oude bemuurde Stadt A.B.C.D.E.F.G.H.KL

is noch andersgefortificeert, als de vorige in mijn 12
Figuur.Syn uyt-legging wort aangeweſen door de lec
teren DQL , want het is beter een Stadt te vergroo.
ten als te verkleynen , endeals de Vyant al meeſteris
van het Velt O, dat men dan ſich noch defendere van

de oude Muur L. A. B. C. D. daar toe bequaam ge.

maact zynde , door’t Geſchut met ſchroot geladen,
als mede met Haacken ende Valkonetten. Men kan

oock op het pleyn 0,2 à 3 , af ſnydinge maken, om de
Vyant op nieuw het hooft te bieden, ende hem te reli.

ſteren foo veel allt mogelickis, op hoop van ontſet te
worden , welcke retrenchementen ofte af ſnyding in
abondantie gepractiſeert zijn in de Belegering van O
ftende,daar de Vyant 39 maanden opgehouden wier
de, ende in de Stadt retrenchementen tot op't eynde
van de ſelve gemaact waren , foodanigh dat de Stadt
niet anders als een Mols-hoop geleeck te weſen.
Het Ravelyn R, is na de methode der Spangjaarden
geleyt,ende ſijn Flancquen 7,en 8,zyn aan -gevult,der
halven en leyt het felve nietin ſo goede defentie als het
Ravelyn so,nade NederlantſchePractijque,uyt reden

dat men niet alleen van voren in 't Ravelyn 10 inſchie
ten kan,maar oock van ter zyden,ende dat niet gedaan
kan
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kan worden in 't Ravelyn R, door de bedecking van
de parapetten ofte Borſt wering 7 en 8. Om dat dede .
fentie WXYſwack valt , daarom heb ick daar voor ge
leyteen Faule-brée.Opden hoeck E ſoude noch wel 2

halve Bolwercken konnen geleyt worden,dan om de
minſte koſten iſler hier een genoug.

Noteert, dat deuytwendige Hoecken Fen K ,

zyn

op een ander manier gefortificeert alsgeleert is in mijn
4e Inſtructie van mijn 6e Figuur des 2° Deels,te weten,
den hoeck F met een Bolwerck , ende den hoeck K,
uyt-gebogen in form van een Tenaille , in't midden

van de Linie HG is geleyt een Bolwerk, om de min.
fte koſten , ende de Wercken konnen even -welmal

kanderen bequamelick reciprocè defenderen.
Deſe oude Stad Orſoy (gelegen zuyt-waartden Rijn,

zijnde een van onſe uyterſte Frontier plaatſen) alsde
letteren A.B.C.D.E.F.G. H.K. vertoonen , is met een

muragie omcingelt, als met kleyne Flancquen tuffchen
de felve ronde ende vier kante Toorns , als de getallen

4 en 3 ,en de letter A, denoteren. De getallen 1, 2 , 5,
wijſen aan ſteene Reduyten. Nu heeftmen ,om de Stad

te verſtercken ,niet een deel van de ſelve uyt geleyt, als
in mijn voorgaande 14. Inſtructie geleert is , maar ge
heelin een nieuw Werckin geſloten ,gelijck de 15€ Fi
guur klaarlick uyt-wijlt. Hier is wel te letten dat men

de nieuwe Fortificatie fodanig aan legge, darrer een
ruyme plaats , tullen de oudeGraft ende nieuwe Wal
-blijft, op dat de Soldaten in wijde gelederen met haar

geweer itaar,onde oock marcheren konnen ,waarheen
datle gecommandeert worden.
EYNDE des 2 Deels
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Offenſiven en Defenfzven Oorlogh.
Ewijlick in de twee voorgaande Deelenge
leert hebbe, hoe men een Fortreſſe in goede

detentie leggen fal, 't zy Regulaar of irregu
laar, met ſijn Bolwercken,Ravelijnen,Half

manen, Hoorn -wercken, gekroondeHoorn -wercken,
Fauſe-brée, ende bedeckte wegh ,gemeenlick genaamt
de Contre-eſcarpe, Tenaillens, & c. Soo ſal ick nu ko
men tot den Offenſiven en Defenſiven Oorlogh ,dat is,
dat men weet hoe men de Vyant ſal met bequame mid .

delen van de Veſting af-keeren , als oock hoe men de
ſelve attacqueren en veroveren Cal
1.

INSTRUGI I E.

Hoe een Generaaleen Veſting ſal aangrijpen.
A dat men verſtaan heeft hoe men een plaats wel
Fortificeren ſal,fo ſalmen oock wel verſtaan kon
nen om de ſelve te ruineren , ende te over-meefteren,
want

van de FORTIFICATIE .

67

want gelijck als de proef van een dinck door fijn con
trarie geſchiet,alſoo iſt oock ſwaarlick van een dinck te
oordeelen ,wiens contrarium mennieren verſtaat,maar
voor en al eer men de Belegering van een Veſting be
gint, fo is het voornaamſt dat men wete ende verſpie'n

late door Spions,die plaatſe die men Belegeren wil,men
en moet daaraan geen gele ſparen ,wantmen ſeytvoor
een gemeen ſpreeck woort : een verſpiede Veſtingis al

Ichoon half gewonnen, den Spion moet letten op de
hoogte en dickte van de Wal, op de Bol - wercken,ende
hare diſtantien , op de Strijcken en alle Defens linien,

die de Beleggers de meeſte ſchade mochte doen,de bree
te ende diepte van de Graft , ende waar de Veſting op

e ſijn lwackſt is, hoe de Veſting verſien is met Volck, A

monicie en Proviant, hoe de Borgers tegens haren Hee

re gelint zijn , ende of deSoldaten hare betalinge cou.
i fant bekomen ; de ſituatie des Lants , de wegen ende !

pallen moeten oock bekent zijn , opdat men het Leger
op de beſte plaats logeren kan ,in fomma, dit moet al
i les op't Papier gebracht, endehiervan een pertinente
*

gront teyckening gemaact worden, de welcke dienen
ſal tot een Guide, endewegh wijfer, om de plaats op

fijn bequaamſt aan te grijpen; de Veſting dan duſdanig
verſpiet zijnde,moet men oock beraat-ſaan ende acht

geven ofde Veiting van ſulcke importantie is, ende die
verovert zijnde, die oock foude konnen behouden , of
men oockwel lo veel gelt,ende Volck opbrengen kan,
F als noodig is tot Belegering van foodanige Veſting. De
» Reſolutie om ſeker Veſting te attacqueren ,moet ſecreci

( gehouden worden : deGeneraalmoer hem wel beraat
D

E 2
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flaan met vele Officeren ,maarhet flot alleen voor hem

behouden ,oftefeer weynige vertrouwen ; daar moeten
valſche geruchten gediſpargeert worden,op dat de Vy
ant in dubio ſtaat , ende niet en weet welcke plaats dat
het gelden ſal,want in ſulcken geval ſoude foo licht uyt
de Veſting (diemen in ſins is te Belegeren ) Guarniſoen

genomenkonnen worden , als in de ſelve in -gebrocht
ende verſterckt.

2. IN S T B ,'11 C T'I E.

Marcheren des Heyr - legers.

W

Atordre nu een Heyr-leger in't bewegen ende
in't marcheren houden ſal, daar van is onmo

gelick een gewiſle Regel voor te ſchrijven uyt oorſake
vande menigvuldige wegen ,ende occaſie die daar ſoude
konnen voor komen ; ſal even weleen weynig leggen.
In een enge weg wort de Avant-guarde verſterct met
Infanterie, en eenige Velt-ſtuckjes , van gelijcken de
Arrier- guarde, ofte diede hinder-tochthebben. Maar
het Geſchut met alle ſijn toebehooren ,de Bagagie ende

de meeſte Cavalerie wort geordonneert by de Bataille,
want in ſulcken occaſie en heeft menſe niet van doen .

So de weg leer eng is,ende dat denTrain van de Vuur

wercken ende Wagens lang is, worden geordonneert
eenige Troupen, die neffens de felve aan dezijde mar
cheren ſullen, endeop de Kruys-wegen ſullenſe hou.

den , tot dat de Bagagie gepaſſeert is. Maar die de A
vant-guarde hebben , ſullen aldus in ordre voort -gaan :

Eerstelijck , dePieckeniers,gewapentmet vry -lchoot
Harnas

tec
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Harnas, ende de Muſquettiers ſullen daar kort op vol

gen , de Piecqueniers ſullen de breete van de wegh be
flaan, behalven de ruymtevan een man aan elcke zij

de, ofmeer,nade proportie dat de weg breet is, de eene
Tuymte daar door deMuſquettierskomenkonnen voor
de Spieſlen, om te ſchieten , ende de ander geſchoten

te hebbende , wederom in ſijn plaatstevertrecken , ende
deſe Methode is oock leer bequaam om deenge wegen

e

tuſichen Bergen ende Klippen , als ick in Noorwegen

geſien hebbe, londer groot perijckel te paſſeren.
Door een Boſſchagie te marcheren ,ſullen een quan
titeye Harquebuſiers en Vuur-roers gecommandeert
worden , om de plaatſen daar 't Leger marcheren ſal,

te beſerten , ende als men uyt het Boſch komt, lullen
de Harquebuſiers voor het Boſch blyven ſtaan , tot dat
de Cavalerie het Veltofte hooge plaatſen met hare El

quadrons, ofte vier kante Slag-ordre, ſal in -genomen
hebben.Als men met een Leger door een Lant trecken
moet, daar veel water ende rivieren zijn , lal men Pon
ten ofte Barcquen op Wagens mede voeren , om daar

van , des noot zijnde, Brugge te maken , ende tot haar
- faveur ſalmen eenige Stucken Geſchut aan de kantvan
de Rivier planten ,byde welcke zijn Harquebuſiers,en

1

de Muſquettiers,die de Vyant aan de ander zijde vande
Rivier, die ſulx loude willen beletten, beſchieten ende

o

verjagen : Deſe Brug gemaact zijnde , fullen de Har.
quebuſiers eerſt te Peert overſetten, ende 3 , à 4 Velt
fuckjes mede nemen, met eenige Schans-gravers , die
datelick ſullen , tot conſervatie van de Brug,een Raves

lijn ofte Trayers op-werpen.Alsmen bevreeſtisdatde
E 3
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Vyant de Arrier-guarde aan -taſten mochte,loo ſalmen
oock die plaats beveſtigen, dat de Soldaten buyten pe
rijckel zijn , ondertuſſchen ſullen de Stucken aan de an

der zijde van de Riviere geplant, geſtadig ſpelen. Ach
ter de retro guarde volgen ordinaris yder Compagnie

fijn Treyn van Volck ,als Petien, of Fouderas.peerden,
Ruft--wagens , ende Amonitie wagens, Bagagie wa
gens, Soetelaars, Jongens, Vrouwen en Hoeren , ende

wat diergelijck geſpuys meer is, &c.
3: INSI B , 11 C TI E.

Een Heyr-leger te logeren.
En Heyr-leger wort in 't Velt gelogeert als de Vy.
antnaby is, ende dat men vreeſt dat hy loude mo.
gen'tLegeronverſiens beſpringen inſulcken geval moet
men logeren in Krigs hoopen,ende Squadronen,als of
men datelijck ſchermutſeren loude. Men logeert oock

ale

in 't Velt, als het Lant verwoeſtende ſonder huyſen is,

alsde Pelt in de Dorpengraſleeſt,of als men een Veſting
Belegeren ſal,dan wort het Leger met een Trenchée en
aarde Borſtwering van 6 à 7 voeten hoog omtrocken ,of
wel eerſt metPaliſladen een Trenchée gemaact,die daar
toe in voor-raạt in grootemenigte 't Leger na- gevoert
worden , de Trenchéen worden oock verſterct met al
derhande Wercken , als te ſien is Fig. 38. Voor 2 Sol
daten logering, ſo laat de Gelederen ſtaan tot op 2 pal

ſen, maar de Rijen haar openen , met een dobbelde di
ſtantie, komt 4 paſſen, ergo voor het Velt 8 paſſen, al
maar bequamelick 2 Soldaten haar behelpen konnen,
ende

Be
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ende dit is een ſeer lichte methode om een Regiment te
1 logeren : De Compagnien moeten van malkanderen
ſtaan een 4 dobbeldediſtantie.
Een Heyr-leger wort in de Dorpen gelogeert, als de
i Vyant foo wijtis,datmen kan in Bataille komen eer

men van de Vyant overvallen wort : De wapen plaats
voor’t Dorpmoetruym genoug zijn , om hetgantſche
Legerin ordre te ſtellen . Dat men niet lichtelick en kan

beſtormt, ende overvallen worden ,ſondergroot nadeel
des Vyants : Het Geſchutmoetna hare quartieren en.
deaankomſte geplant ſtaan : De Wachten ende Corps

de guarden moeten beſtelt.zijn van Voet-volck en Ruy
terie : In lomma,men moet een Leger, ſo het doenlick
is , logeren daar geen gebreck is van Proviant , Voeder
ende Hout , als mede dat het Leger aan de kant van een

Rivier komtte leggen , om reyn Water ende geſonde
Lucht te hebben ,ende dat de Schepen bequamelijck

* alle toe.voer dagelijx aan 't Leger met weynig koſten
• brengen konnen : Aan die zijde is dan het Leger oock
beter bevrijt tegens de aan -vallen van de Vyant,dit pro.
fijt en is niet kleyn , gelijck als deexperientie in diverſe

ja

.

2.

7

Belegeringen geleert heeft. Men moet oock alle hoog
ten,Bergen ende Heuvelen ſchouwen, ofdeſelve in een
Trenchée in- ſluyten, ofeen Velt-ſchans daar op leggen ,
om daar door het Velt te ontdecken , ende alle ſchade
te verhoeden .

Een Bofichagie is wel goet om Hout tot op -bouwin
ge der Hutten te hebben,

als mede Brant.hout. Maar
noteert oock dit , dat het Leger een weynigh daar van

daan logeren moet, om de liſten en lagen der Vyanden,
E 4
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die ſy daar in ſoude mogen practiſeren, tewederſtaan ,
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ende de felvegevaar te worden. Maar ſo men met ee
nige Compagnien in een Dorp logeren wil,lo kan men
alle Pailen ende Wegen met Wagens beletten ,ook alle
Tuynen ende Boomgaarden rontomhet Dorp met vor
deelin -nemen ,endeiſſereen Slot ofte groote Kerck ,die
kan men oock tegens het gewelt des Vyants gebruyc
ken. De Hoofr -wacht moet op de Marct gehouden
worden ,de Poorten ,Wallen ,endeWegen moeten wel
met Wachten verſien worden,de Alarmplaatſenmoe
ten oock de Soldaten aan -geweſen worden , om daar

op met volle geweer in noot, 'tzy by dage ofte by nach
te te verſchijnen , de Buyten- wachten , de dobbelde
Wachten,de verlore Schilt wachten moet men inſon .

derheyt niet vergeten ; op dete ende andere middelen

meer moet een Wacht-m* goede achting geven , &c.
4 . INSTRUCT

E.

Een Compagnie Voet - volck in hare Hutten
te Logeren .

V

Oor een compagnie van 100 Soldaten , ordon
neertmen twee rijen Hutten, ende voor yder rije

de lengte van 200 voeten, DH. TP.ende breet van 24
voet, DT.HP. ende met een Straar daar tuſſchen van 8
voeten breet, QG.in de welcke de Hutten hare Deuren

ofte Sortien hebben, de Capiteyn heeft voor dele Hut
ten een vierkante plaats, foo breet als de front van ſijn

Compagnie, 24 voeten AC , ende lang 40 voeten AB,
endeeenStraattuſſchen de Capiteyn ende de Soldaten,
van
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van 20 voeten BD,ende achter de Soldaten is een qua.

drangel voor de Soetelaars endeMarke -tenters , breet
!

24 voeten , Kn, ende lang 20 voeten Km, wiens helft
van achteren is een ledige plaats L m ,dienendevoor de
Keucken van de Soetelaars, of alwaarde Soldaten put

ten in de aard graven,ende hare koſt koken, want haar
3 en wort niet toegelaten ſulx te doen dicht by hare Hut
ten, wegen het perijckel van 't vuur, daar is oock een
ES

Straac
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Straat tuſſchen de Soetelaars ende de Soldaten , van 8

paſſen , of zo voeten breet,HK, in de welcke fy hare
uyt-gangen hebben. In de eerſte 2 Hutten van de Sol .

daten, zijn gelogeert de Lieutenant ende Vaan -drager,
ende hebben hare uyt- gangen tegens de Capiteyns lo

gies,ende in de achterſte 2 Soldaten Hutten zijn de Ser.
geanten , hebbende hare uyt- gangen tegens de Soete.
laars. Als ermaar een Soldaat in een Hut logeren ſal,

ſoo krijgt hy nietmeerin de lengte als 4 voet , maar
fullen daar zijn 2 in een Hut, geeft men een lengte van
6 voet, de Hutten ſullen van malkanderen ſtaan 1 ;, of
2 voeten,om, alffer brant komt, grooter ſchade te ver.
hoeden,ende is alſo de lengte voor een Compagnie van
100 Soldaten , of ontrent, 300 voeten , ende breet 24

voeten,gelijck in deFiguur vertoontwort. Maarloo de
Compagnie ſtercker is als 100 Soldaten , ſo worden de li
rijen Hutten vermeerdert , gelijck als van 150 Man

rijen Hutten , voor 200 Man 4 rijen Hurren, ende foo
voorts na advenant.In vorige tijden plachtmenTenten
voor de Officiers ende Soldaten ,op Wagens , 't Leger

na tevoeren , maar zyn nu af. geſchaft , door dien de
Soldaten dikmaal daar onder niet en koſten duren,we.
genden Regen ,

als oock koude , ende hittedes Sons,

fy worden nu van Stroy ende Houtgebout, 't welck
de Boeren brengen moeten , ofte anders koſt het hare
Huylen.
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Еса

van de FORTIFICATIE.

75

1

5.

IN STRUCT I E.

Een Regiment Voet - volck in hare Hutten
te Logeren .

Ewijl een Regiment beſtaat uyt Compagnien,
ende hier voren geleert is, hoe mensen Compa

gnie logeren fal , loo en iſſer oock geen ſwarigheyt om
: een gantſch Regiment te logeren, want de lengte blijft
altijtde ſelve, te weten 300 voeten , ende ſijn breete
wort genomen na darde Regimenten vanCompagnien
fterck ofte ſwack zijn. In de 16 € Figuur ſiet men een
Regiment van 7 Compagnien , ydervan 100 Koppen,
tuſſchen welcke Compagnien de Colonel in’t midden
1 logeert, maar dewijl de Compagnien hier oneffen zijn,

do

loo iſler een Vaandel aan de eene zijde meer als aan de

1 ander,de breete van de Colonel is 68 voeten,de lengte
gelijckmetde lengte der Capiteynen , 40 voeten , de
Straat tuſſchen de Colonel,ende de plaats daar de Sol
daten Hutten beginnen is 20 voeten .Van voren van de
plaats RTVW wort af genomen voor de Lieutenant
Colonels Logement een breete van 68 voeten TR, en
de lengte 40 voeten Ra, daar na noch een ruymte tot
op de helft RW genomen , alwaar logeren fullen de
Regiments-Provooſt , Predicant,Klerck , Chirurgijn ,
ende andere die geen Soldaten zijn , doch alſoo datter

een Straat van 10 voeten wijt ,tuffchen de Lieutenant
Colonel ende hare Logementen blijft.De plaats y, wort

tot Wagenen ende Karren van Proviant gebruyct, en
de wat dies meer is. De Straten tuſſchen de Colonel
ende
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ende Capiteynen,als oock tuſſchen de Lieutenant-Co
lonel, ende de Soldaten , is breet 8 voeten ,de Straten

tuſſchen de Compagnien zijn oock breet 8 voeten ,ende

de Compagnien leggen met haar rugh tegens malkan
deren , niet een Deur in de ſelfde Straat komende , op

dat alſoo de Compagnien van een af.geſondert mogen
zijn. De Soetelaars hebben geen Straten in de lengte,
maar hebben alleen een door gaande Straat , tuſſchen
.

haar ende de Soldaten . De Colonel ende Capiteynen
laten hare plaatſen, tot hare vryigheyt, betrencheren
met een Borſt-weringh van 4, à 5 voeten hoogh , een
Graft van 4 voetenwijten diep. Voor de Lieutenants
ende Vaandragers Hutten, worden 8 , à Io voeten daar

van daan, lange ſtocken in de aard geſlagen , ende een
Geruft gemaact, om daar op endetegensaan de Muſ.
quetten ende Piecken te ſtellen , ende onder dele Piec.

ken worden Putten in de aardgegraven , om altijt reyn
water te hebben , &c.
6. INSTRUCTIE.

Een Cornet Peerden in hare Hutten te logeren.

O

Meen Cornet van 100 Paarden te logeren, foo
Hutten , ende voor a

ordonneert men twee rijen

yderrije een plaats , lang 200 voeten AB , ende breet
10 voeten AC , ende tuſſchen dele Hutten komen z

rijen Peerden ,wiens breete is ro'voer DE , ende lang

als de Hutten 200 voeten DG , alfoo dat op yder zijde
komen te ſtaan so Peerden, ende yderPeert ſal hebben

in de lengte 4 voetHE,ende yder Peert fal fijn kop kee
ren
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ren na de Hutte van den Ruyter, op dat de Ruyterſieg

i magh na fijn Peert , endedat hem geen Hoy onwetent
van ſijn Buurman af geleent wort , tuſſchen defe Peer
den ende Hutten is een Straat van s voeten DC , in de

V

de

welcke de Hutten haren uyt- gangh hebben , endetuf
ſchen defe twee rijenPeerden iseenStraat,breet 20voe
ten FE. Voor de heele breete van deſe Cornet Peerden

er

heeft de Ritmeeſter een ruyme plaats,breet 70 voeten ,
LK, endelang40 voeten Km, met een Straat tuſichen
hem
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hem ende de Cavalerie , breet 20 voeten, A m. Achter

deſe Cavalerie is noch een quadrangel voor de Soete
laars-hutten ,breet 70 voeten, no , ende lang zo voe
ten , PO , van 't welck dat de helft dient tot de Keuc

ken , met een Straat tuſſchen haar ende de Ruyterie ,
breet 20 voeten PB, in de welcke de Hutten hare deu

ten ende uyt gangen hebben. De Cornet is lang in al
les 300 voeten KO, ende breet 70 voeten KL ,de Hut
ten ſtaan van malkanderen 2 voeten , ende als daar

plaatsgenough is , ſoo maacktmen wel een Straat tul
Ichen yders, à 6 Hutten ; breet 7, à 8 voeten , in de

welcke dat men paſſeren kan in de breete des Regia
ments. Deſe Hutten zijn wel bedeckt van ter zijden,
ende boven ,maar voor en achter zijnſe openop dat de
Ruyters, in tijt van Alarm , in der haaſt met hare Peer .

den uyt de Hutten komen konnen. Onder de 2 voorſte

Vid

Hutten neemt den eenen de Lieutenant, ende den an

ad

deren de Cornet, die met hare Deuren tegens den Rit .

meeſter vyt komen , de twee leſte Hutten hebben de
Quartier meeſter ende Corporaal , endedele hebben
hare Sortien tegens de Marcke- tenters , datfe toe fien
dat alles in goede ordre toe-gaat.

7. INSTRUCTI E.
Een Regiment Ruyters in bare Hutten
te Logeren .

Elijck een Regiment Voet-volck beſtaat uyt een

Ionieker getal van Compagnien , alſoo oock een
Regiment Ruyters. Maar gemeenlick een Regiment
Ruy.

.CC
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ethe Ruyters en is niet ſtercker als 3 , à 4 Cornet Paarden .

Wanneer men nu weet hoe men een Cornet alleen leg.
gen fal, ſoo is 't oock lichtelick een gantſch Regimenc

Ruyterie te ordonneren , als men daar by onthoutdat
ITE
.

TA

de Corvetten met een Straat,breet 20 voeten ,van mal
kanderen gefepareert worden , ende datſe netfens een

paralel moeten geleyt zijn. In de Figuur 17 wort ver
toont een formavan een Regiment Cavalerie , van 3
Cornet Paarden ,yder ſterck ontrent 100 Man ,hierbo
ven is geſeyt dat deStraten , tuſſchen de Cornetten
breet zijn 20 voeten, in de welcke cock de Hutten met
haar rugh tegens malkanderen komen , ſtreckende tot

.

particuliere commoditeyt der Ruyters : De breete van
de Colonel is gelijk met de breetevan de Rit-meeſters,

70voeten , door dien deColonel felden meer Bagagie
heeft als een Rit-meeſter volgensdien niet meer ruym

te en behoeft, ende fijn plaatſe is in de midden. Maar

1

alsde Colonels Corner ſtercker is , foo wort oock ſijn

plaats wel grooter gemaackt, niet in de lengte , maar

1

1

in de breete, met een rije Hutten meer. Dit Regiment

is lang in alles 300 voeten Ko, ende breet 2 50 KR.
8. INSTRUCI I E.

Speciale Quartieren.

DEwijl dat hiervoren geleert isde particulice Loo:
Voet volck, als mede van een Cornet, ende Regiment

Cavalerie,ſoo ſalick nu handelen van de ſpeciale Quar
tieren ,als het Quartier van de Generaal ofte Velt-over
ſte,wiensbreete is 600 voeten , en de lengte 300 voe
ten ,

80
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ten , in welck vierkant de Tenten ende Hutten van ſyn

Hoogheyt , met des felfs Edel-lieden ende Hof-gelin
gebout worden , gelijck oock dickwils daar by gelo
geert worden de Edel-lieden van de Artillerie, opdatſe
by de hant mogen zijn,om de bevelen van haren Velt
overſte te ontfangen ,endede ſelve in't werckte ſtellen.
Het Quartier van de Generaal van de Artillerie,wiens

breete is 480 voeten ,weynig min ofmeer,endelengte
300 : hier in worden alle ſaken ,tot het Amonitie -huvs

nodig.geleyt;als oock de Officieren daar over hy com
mandeert; te weten ,de Commiſſaris van de Artillerie,
de Conducteuren, de M.Conneſtable, ende fijne Con

ſtapels ofte Bos - ſchieters. De Commiſlaris van de A :
monitie met lynen Train ,als Pioniers,Mineurs,Bootſ:
volck , ende alle werck -luyden , die elck in ' byſonder
gelogeert worden. De Commiſſaris van de Vivres met
lijn Conducteuren, logeert men oock wel dickwils in't
Quartier van de Generaal van de Artillerie , wanneer

lyn Magaſijn niet van een extraordinariſſe groote is.De
Wagens worden geordonneertaan de zyde van de Ge- !
neraal van de Artillerie , van 300 voeten lang , ende
breet na de quantiteyt derWagens,daaroock de Com
millaris van de Wagens met fijn Lieutenant ende
Conducteuren by gelogeert zijn ; maar lo men de Vy.
ant vreeft , wort't Quartier der Wagens geordonneert

buyten 'ttrenchementdes Legers , ontrent 200 , à 300
voeten. 't Quartier van de Officieren des Legers, die

by hare Reg menten niet en logeren, is lang 300 voe
ten, ende breet 350, ofanders de breete , na proportie
dacſe fterckzijn .
De
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De Vlees-houwers zijn ordinaris gelogeert aan een
uyterſte eynde des Legers , om de quade Lucht ende

alle fieckte te prevenieren.De Marcke daar alle Coop
lieden ende Hant-werx.volck woonen is 300 voeten

larg, ende 400 voeten breet, min of meer, ende in's

midden van die vierkant wort een ledige plaats gela
ten, dat eygentlick deMarckt is , ende van de zijdeu
worden de Hutten ende Straten uyt gedeelt,de breete
van yder Hut is no voeten ,endede Straten tufichen de

Hutten 20 voeten. Men hout oock noch een ledige
plaats voor vremde perſonen ,doch hier ingende in veel

andere voorvallen ,kan men geen gewiſſen regel voor
ſchrijven : maar de lengte ende breete der plaatſe wort
genomen na gelegentheyt.
9.

IN S T Ř uc I i E.

Generaal Quartier.
Olgt
Quartieren aan malkanderen leggen, ende in een
Generaal Quartier veranderen ſal : Maar eer men een

Generaal Quartier uyt deelt, foo lal het nootfakelick

zijn, dat de Generaal Quartier meeſter gekomen fijn
de 2 à 3 mijlen van de plaats daar men logeren ſal, de

felve gaat beſichtigen , endein een Kaart brengen ,om
die te vertoonen aan de Velt-overſte, om mer hem de

laack te beraatllagen ; dit gedaan zijnde , ſal de Gene:
raal-quartier- meeſter met de andere Quartier-meeſters
Yan yder Regiment , in der haaſt vertrecken , om een
yder fijn Quartier te geven . Hoe nu een Regimentte
F
loge
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logeren is ,hier van is voren geſproken. Om nu de Ge :
82

Herale Quartieren aan malkanderen te leggen , doce
aldus :Trect Paralelle Linien , wijt 300 voeten , welc

ke wijte delengte van yder Regiment begrijpt, trecke
noch een paraleile Linie , wijt 50 voeten , dienende

voor de Straten , tuſſchenyder Regiment ende fpeciaal

Quartier ; ſtelt vorders de lengte ende breete van yder
Regiment endeſpeciaal Quartier , op't Pampier,ende
ha defelve maatafgeſneden ,{chrijft dan op de af ge
fnedene Pampiertjes lijn lengte ende breete,alsmedede
namen van de Regimenten , ende Quartieren, legtdan

defe Quartieren op de getogene paralelle Linien , foo
lang gins en herwaarts, datſe op fijn bequaamft leggen.
Noteert,dat de Velt- overſte in de midden komt, ende

dat hyeenruyme plaats heeft, van voren 400 voetals
R ,op datde Velt- overſte onverhindert ſien mach op de
alarm -plaats, ende op de zijden 200 voeten , als o.o.
De Straat tuſſchen de Merckt , ende het Quartier is

breet 100 voeten , of oock wel maar so .

Als nu dit Generaal Quartier op't Pampier gebracht
'is , foo en ifler geen ſwarigheyt om het ſelve op 't Velt
te brengen , datlichtelick gedaan wort dooreen Afro
labium , of winckel-kruys, met Quartier.ſtocken , lang
8 à 10 voeten , boven een Vaandeltje aan -gebonden ,

datmen ſe van verre fien kan . De paralelle-getogene
Linien zijn te fien in deFiguur 18, ende de Quartieren

die daarginsen herwaartsop geſchoven zijn , loo lang
datfe op haar bequaamft leggen , worden geſien in de

Figuur 19, 'twelck een generaal Quartieris van In
fanterieende Cavalerie.A.B.C.D. E. Regimenten In
fanterie
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fanterie , G.L.Regimenten Cavalerie.M.'t Logis van
de Generaal. n. Quartier van de Officiers. P. Quartier

van yremde perſonen. F. Merckt van de Kooplieden
die het Leger yolgen. K. Quartier-generaal van de Ar
tillerie. H. Quarcier van de Wagens ende Karren . S.
Alarm -plaats. V. Her Velt yan Bataille.

10. INSTRUCTIE .
Trenchéen.

E Trenchéen of Circonvallatie worden in 't ge
D.
verſtaan van alle de Wercken die toe ſluy
meen

tingevan een ganeſch Leger behooren. De Trenchéan
F 2

wor
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worden gebruyckt tegens het ontfet van de Vyant,en
de worden dan uytwendigeTrenchéen genaamt, lego
gende van de Velting 150 Roeden , of een Canon .

ſchoot.De Trenchéen,tegens de uytvallen vande Stad,
worden inwendige Trenchéen geaaamt,leggende on.

trent een Haack fcheut, of een Muſquet-ſchett'van de

Velting De Trenchéen worden oock gebruyckt om de
Quartieren ,ende de Quartieren worden oock door de

Trenchéen aan malkanderen gehecht , ende geſloten.
Hier van een generalen Regel te geven is onmogelick,

ende dat wegende menigvuldige voor -vallen, derhal

ven let principaal op goede defentie;deſe ſimpele Tren .
chéen worden verſterckt met her tuſſchen leggen van
andere Wercken, als heele en halve Reduyten ,Stern
ſchantſen, 3 en 4 hoeckige Schantſen , methalve Bol
wercken , Tenaillens, &c. Soo men geen water in de
Graft hebben kan , maackt men in de Borſt wering
Storm -palen,maarweet daar de Vyant het alder meelt

gevreeſt wort,dat daar ook de ſuffiſanſte Wercken leg.
gen moeten.De Figuur 19 vertoont een Trenchée om

een generaal quartiermet ſijn tuſſchen -leggendeWerc
ken . De diſtantie cuffchen de Quartieren ende Tren

chée is 200 à 2 so voet,dienende tot een Alarm -plaats,
aldaar de Soldaten in tijt van Alarm met hare wape

nen uyt hare Quartieren compareren moeten. Syn Pro
fil is onderſcheyden, het aan -leggen van de Borſt
wering 6,7, à 8 voeten , hoog 6 voeten, de Graft breet

10 voeten, ende diep s voeten .
De Romeynen hebben in vorige tijden van de Tren

chéen ende fluytinge des Legers nietgewetē,maar heb.
ben
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ben bloot in't Velt gelegen. De Koninck Pyrrhus is de

eerſte geweeſt die fijn Leger met een Trenchée bello
I ten heeft , ende als de Romeynen hem overwonnen

hadden,foo hebben zy fijne Wercken ,die hy doe-maal
hadde, gelien; ende hebbenſe van dien tijdt afoock na
gevolght,ſo dat de Trenchéen treffelijck zijn tot verle:
5 kertheyt van een Leger,voor het overvallen van de Vy

ant , 't zy by dage of by nachte, als oock rot beletting
dat de Vyant niet in de Stadt,Volck ,Amonitie of Pro
viant, ende watdies meer is , inbrengen zal.
VE
E

R

Ꮴ

0

L

G.

Ewijl dat de exempelen van groote kracht zijn,

:

Coo hebbe ick willen voor oogen ſtellen in de 200
1
2

Figuur, hoe dat het Leger van ſijn Hoogheye de Prince
van Orangien , gelogeertisgeweeſt in het Dorp Loke
ren, Anno 1646 , den 26e July ,meteen ſimpele Tren

chée,maar hadde men de Vyant niet gevreeft,foo was
de Trenchée onnodigh geweeſt,wanthet Leger lag al
leen ſtil 2 etmaal , na mijn beſte onthout : In den lelf

den Jare lagh het Leger bloot ſonder Trenchée, te Sel
ſaten by de Vaart,gaande van 'c Sas na Gent, &c.

Gront-teyckeninge , van het Quartier
van ſijn Hoogheyt, tot Lokeren , in
't Jaar 1646, den 26 July.
VERKLARINGE der CIFER -LETTERS.
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Logement van Prins Willem .
Logement van de Heere Staten.
Logement van deHeer van Brederode.
Logement van Grandmond.
Logement van Graaf Maurits.
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15 Erent Ruyter.
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17 Hettinga.
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30 Baron van Dhona.
31 T. H. Ferens.

32 Wijnbergen.
33
34
35
37

De Strade.
Chaſtillon ..
De Lolie.
Haulterive.

9
JO
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39 Graaf Willem .

10

40 Beverweert.
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41 Swartzenborg
42 Robaart.
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43 Narmontier.
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44 Grandmont.
45 La Have.

10

46 Rambuer.
11 .

30

INSI BUCT I E.

Bataille van 400. Muſquettiers.
M dele 400 Muſquettiers in Slag -ordre te ftellen,
kan
à
in 't vlacke Velt af-keeren , doet aldus: Deelt de Mur

quettiers in 4 troupen, yder froup ó in ' Gelidt , ende
16 in de Rije, endemaacktuytde 4 troupen een recht
kruys, als men in de Figuur 2 1 fien kan,laat dan yder
troup achter met de halve Rijen haar openen , ende de

Rijen een weynigh uyt-ſtrecken ,in form van een Ster,
ende de voorſte moeten blijven ſtaan , doch alloo dac

cenyder achtermalkanderenfo veel terzijdenpytwijdt,
E 4

dat
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dat hy neffens ende achter hem kan vuur geven , ende

dan ſullen de Muſquettiers 3 dick ſtaan, rug tegen rug,
als
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als men in de Figuur 22 ſien kan ; het voorſteGelidt

moet leggen methaarrechte knie op der aarde,ruften
de met haar ſlincker Elleboog op haar ſlincker knie: het
2• Gelidt ſtaande,doch met de llincker knie heel gebo
gen,ende de knie van 't rechter Been uyt-geſtrect,ende
het 3€ Gelidt moet recht over eyndt ſtaan, alſoo ſullen

dandeſe 3 Gelederen bequainelick ,ſonderdil-ordre,en
ſchade over malkanderen op de Vyant flancqueren

konnen ,deSoldaten moeten welgeexerceert zijn,ende
met goede Officieren verſien , daar veel aan gelegen is.
Noteert hier, dat alle Muſquettiers haer Geweerghe
truycken konnen , ende op een -maal los branden ,dat
mede een van de principaalſte op- merckinge is : Ende
200 Muſquettiers konnen elck een Cavalier in 't viſier
hebben , ende hem uyt de Zadel van 'tPeert lichten,
maar alle t'famen te gelijclos te branden en is niet raad

ſaam , want als dan was oren genouglaam geſlagen Om
nu 6 à 12 maal malkanderen af te wiſſelen ,datdoet or
dentelick alloo: Loft met halve Gelederen ,eerſt de helft

van 't achterſte Gelidt, daar na de ander helft , daar op

volgende de helft van 't tweede Gelidt, ende lo voorts,
ditcontinuerende , fal de Ruyterie u welvan't lijf af
blijven ; wanneer men het dat de Ruyterie ſterck aan
valt, ſo geeft vuur metheele ofte dobbelde Gelederen,
ende kan dit noch niethelpen, ſoo retireert, endemar
cheert na een vorderlijcke plaats ondertuſſchen de Vy

ant met ſchieten op-houdende , Geleder of rijen wijs,
van voren ofte ter zijden.Deſe ordre is heerlijck in veel

derhande occafien tegens de Vyant te gebruycken, als
men Proviant ende anders met onſtercke Convoyen
Eeni
FS

halen moet

go
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Eenige ſeggen
dat een Slag - or
dre , geſtelt in

23

forma van een
M也

Rombus, als M ,

bequaamſt is om
de Vyant te ver
flaan ,dan ſonder

fondament,laat

een yder oordeelen van beyde Figuren 22 en 2 3 , wie
de beſte defencie heeft.In de Figuur 2 2,zijnde eenform

van een Ster ,daar konnen in alle plaatien de Vleugels
malkanderen beſchieten ende ontſetcen,ende oockal
t' ſamen te gelijc haar Geweer gebruycken ,dat niet ge

ſchieden kan in de Rombus ofte Figuur23 ,wantop

een troup t'lamengepackt zijnde,konnen ſyniet al t'fa
men op de Vyant vuur geven , maar allen de 2 à 3.uy.

terfte Gelederen,ende de reſt zijn te vergeefs, want zy

ſtaan wel 7 à 8 dick achter malkanderen : hier tegens
foude inen noch konnen leggen, de Rombus kan haar
beterkeeren en wenden tegens de Vyant,waarhy haar
loude mogen loecken te attacqueren. Tot antwoort,

de Slag-ordre gefteltin formavan een Ster,enbehoeft
hem niet te keeren ofte wenden ,maar ſtaat alrede in po

ſtuur,om deVyantvan alle kantentevervachten ,cnde
branden , want ſy ſtaan rug tegens rug,

daar op los te

met haar aangeſichtin't Velt. De Rombus is dan niet
een van de beſte, maar liever van de flechtite,& c.Ge

lijcalsde Hongarenwelfijn gewaargeworden ,die dele
manieroock volgen, fy verdeelen alhaar Muſquettiers
in

L2
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in vier Troupen ofte Eſquadrons, in 't vierkant, ende
jagen ahoo hareMulquettiersop malkanderen, als een
- koppel Schapen, ofanders gelijcmen den Haring pact,
.. wanneer zy maar ſtaanin geſlotenEſquadronen,'t zy

Eront ofkrom ,breet ofſmal,dick ofdun, als ſe maar aan
M

een hangen,dat is even veel, 'tmoet doch by haar een

: treffelijcke Bataillegenaamtworden.

14
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12. INSTRUCTI E.

Van een Compagnie Poet- volck een vierkante
Bataille té ordonneren, tegens de Infanterie,

doch principaal tegens de Cavalerie.

PoffertdateenCompagniefterckis170
Man,waar
onder dat zijn 114Muſquettiers, ende56 Piecke
niers. Doet aldus: Stelt op een troup 2 5 Mulquettiers,
s in een Gelidt, en g in de Rijen, ergo ,is een quadraat

in 't midden ;neemteen Mulquertier daar uyt,komt de
plaats voor de Vaandrager, bekleerdefeMuſquettiers
met Pieckeniers, 2 dick rontom ,bekleet wederom defe

Pieckeniersmet Mulquettiers 2,dick,engebruycktdaar
toe 88 Muſquettiers,de Pieckeniersmoeten hare ſlinc
ker Elleboog laten ruſten op hare flincker knie,heel ne
drig bockende, rontom de Spiellen vellende, ende de
2 uytwendige RijeMulquettiers moeten neder knielen,

op hare rechter knie , ende op de ſlincker knie met de
flincker Elleboog , of de Furquet-ſtock wel uyt- geſet,
de Muſquetten aan -leggen ,ende beregtzijn om vuur te
geven,ende dat moet daarom gedaan zijn dat de Muſ
quettiers in't midden der Bataille haar Geweer liber en

vry gebruycken konnen , endehaareygen volck geen
ſchade en doen, de Muſquettiers in de midden moeten
eerſt loſlen ,daar na deMulquettiers,ſtaande om de Piec
keniers, doch niet eerder als op een Piſtool-ſchoot, op
dat de ſchoten gewis zijn, den Ruyter van 't Peert ge
licht,ofdat het Peert ter aarden ſtort;de Piecken moe

ten geveltzijn in de borſt van 't Peert, zijnde de Pieck
wel
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wel vaſtgeſtel in 't hol vande rechter voet , leunende
tegens de llincker knie, ende den

Degenin de rechter

hant,deGelederen Muſquettiers ſullen allo o de een de
ander af - wiſſelen met ſchieten : Als dit met goede oro

dre toegaat, ſal men wel konnen 400 Ruyters,als men

van alle kanten aan -gedrongen wort,genoug te ſchaf
fen geven .Wateen goede ordre in'tſtellen van een Ba
taille te wege kan brengen , is de Prince van Orangien
wel bekentgeweeſt;alsmede noch onder de Sweden,

die 10000 Man ſterck zijnde,wel ſoude derven tegens
de Polen en Hongaren 30000 Mannen Slag leveren ,en
evenwel de Victorie behouden.Maar noteert,datoock

de Soldaten van de Sergeanten,Corporalen endeLanſ
paſſaten eerſt welmoeten geexerceert zijn , (wantmet

een ongedreſſeerden Hont is'tquaat Haſe jagen ) 2 maal
ſoveelMuſquettiersals Pieckeniers zijn in een Bataille
profijtelijck,wantde Muſquettiers geſlagen zijnde, zijn
de Pieckeniers oock even ſoo veel alsgeſlagen van de
Vyant, door dien ty dan gelijck als eenlichaam ſonder
handen zijn, ende als een Man die korte bekrompene

armen heeft, die ſijn handen niet ver kan uyt-ſtrecken,
dat de experientie genougſaam gheleert heeft. Daar

ſchieten noch 2 Mulquettiers over, de ſelve kanmen
ſtellen aan de zijde,ofgebruycken daar men wil,in deſe
kleyne Slag ordre konnen al de Soldaten haar verwee
ren, daar principaal op gelet moet worden, of tenmin
ſten dat de helft van de Bataille vechten kan.

Not A.Hier boven hebbe ick geſeyt,dat de Piecke
niers hare Piecken wel vaſtſullen ſetten ,tegensde rech
ter voet , leunende

tegens de flincker knie , ende den
Degen

DERDE DE É Ľ
04
Degen in de rechterhant,dan miſſchien fullen daarvele.
zijndie deſe onderwijlinge nieten fullen behagen ,want
fy geven tot reden : Als men de Piecken velt tegens de

Ruyterie,gelijckmen doettegens de Infanterie,Toofal
men hebben een veel gewiſſer en ſtercker ſtoot. Tot
antwoort,hoeſouden dande Mulquerciers die hier bin.

nen de Bataille ſtaan , hare Muſquettenkonben loſlen,
ſonder grootperijckelendeſchade van haar eygen volk
daar neffens hoe lullen 't de Pieckeniers maken , wan .
neer hare Piecken , door het vierig aan -fecten der Ca
valerie, aan ſtucken breken ? ende nochtans geen tijt en
hebben om hare Degens uyt de Schede te trecken,want

de Peerden zijn danmeteen ſprong haar op 't lijf? &c.
13 . INS

I RUCTI E.

Vaneen Compagnie Voet - volck een vierkantë
Bataillemet Vleugels te maken.
Oleert datde compagnie fterck is 180 Man , waar
vau 124Muſquetriérs,en 56 Pieckeniers zijn;doet

Pontes

aldus :Stelt de Pieckeniers 2 dick, hetbuytenſte Gelidt

9 , endehet binnenfte Gelidt 7 Man , bekleer dan defe
Pieckeniers met Muſquettiers 2 dick , daar ſchieteni
noch over 36 Muſquettiers, diegebruycktworden tot

deVleugels,verdeeltle in 4 deelen,ſalkomen voor yder
Vleugel 9Muſquettiers, endedelevierkante vleugel in
't midden van de zijde geftelt , als klaarlijck aan de Fi

guur 25 tefienīs. De Vleugels in't midden zijn veelde
fenſiver als die op dehoecken , uyt oorfaack als men de
Vleugels in de middenſtelt;fo konnen de Mufquettiers
Fi

3
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Figuur 25.
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als deVleugels geſchoten hebben ,rontom haarGeweer

96
1

MINTI

langs de Vleugels loſſen, ende damp geven, ende alfoo ad

worden de Vleugels ontlet, daar beneffens loo blijven
de Vleugels ſtaan ,ende en behoeven niet een voetvan zila
haar plaats te recireren, maar ſtaan altijt onder de pro- z
texievan de Spieſſen, ende konnen bequamelijck van
de Spieſſen gedefendeert worden. Als de Vleugels in
de midden gelchoten hebben, ſo zijn noch de hoecken
even ſoo ſterckals de Vleugels , ende als de hoecken notes
oock geſchoten hebben, ſo moeten de Vleugels op haar

rechter knie vallen , en hare Muſquetten laden,interim
dat de Muſquettiers in de midden ,die van deVleugels
bedeckt zijn geweeſt; oock op de Vyant los branden.
Alſo kan men 3 maal na een loſſen,ondertuſſchen zijn SON
de Vleugels wederom klaar. Maar als de Ruyterie foo anee
furieux komt op de Spiellen aan ſetten , nietachtendesa !
alle weder -ſtant,moeten de Vleugels haar ſepareren in'ack
49

2 deelen , ende haar dicht onder de Spiellen knielende va
ſoecken te ſalveren.Daar tegen de Vleugels op de hoec.

ken konnen niet vande Spieffen geſecondeert worden,
ten zy datſe te rug wijcken,om haar onder de Piecke

nierste begeven ,ende ſulx en kan niet geſchieden als
metgroote dis-ordre,ende verhinderinge, van die, de a

welckehaar Geweernoch niet geloften hebben,ende
willen ſy ſchieten,loo treffen ly loo lichtelijik haarey
gen Volk ,als de Vyant,die met de Ruyterie ſoudemo

gen aan de 4 hoecken van de Slag ordre te gelijck ko.
men aan ſetten, &c. In de midden is een vierkantele

dige plaats, daar 2s Mannen zijn uyt-genomen,deſe
plaats is om de Bataille breet uyt te ſecten ,endede Vy.
ant
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ant eenen blauwen donste maken, dat hy ſich imagi
neert dat men ſtercker is , als men in derdaat is. Men

: fluytoock wel een Corpus , veynſende of menſwack

I van Volck was. Ende in de ledige plaats van binnen

ſtaatdeVaandrager ende Trommel-ſlagers, oock alle
Bagagie , oock mede worden daargebrochede dooden
endegequetſten ,ende hare plaatſen datelijck wederom
gevult mer andere van binnen , om een ſolidum ende

geſloten Corpus te houden ,daar veel aangelegen is,en
de oock wel moet op gelet worden , want begintde

- Cavalerie een opening te krijgen ,dat animeert de Vy

ant , ende lal u eygen volck verſchricken ende kleyn
moedig maken, ende de Batallie ſal ſo goet als verloren
zijn,' welck de Exempelen overvloedig getuygen . Or
wa

donneert de kloeckſte ende valjantite Soldaten voor

[ aan, als mede die op het beſt gemonteert zijn, ende de
Iwackſte ende blootſte Soldaten in de midden.Defe or

dre van Bataille,hoewel kleyn, nochtans ifle heerlijck,

ende kan mede tot een Exempel van een grooter zijn.
14. INSTRUCT I Ė .

Van een Regiment Voet - volck een vierkante
Bataille te ordonneren, met Vleugels.

Oleert dat het Regiment heeft s Compagnien,yder
Polectie
fterck 174 Man ,waaronder datſyn 1 14 Mulquet
tiers ende 60 Pieckeniers, ſoo dat het Regiment in al

les is 870 Man .Om nu hier van een vierkante Bataille,
e met eenledige plaats van binnente maken, totbehoef
van de Vaan-dragers , Trom Nagers , als niede uyt an
G

dere

!
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dere confideratie ;doetaldus: Neemt eerſt 144 Muf.
quettiers , ende ſtele die in een quadraat, foodanig datle
ftaan 3. dick ,ende is in een Gelidt,met een ledigeplaats

in'c midden , deſe Muſquettiersbekleet met 304 Piec
keniers 4 dick ende 23 in een Gelidt ; wederom dele
w
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Pieckeniers bekleet met 312 Muſquettciers, 3 dick ,cade
29 in een Gelidt , ſoo is dan de vierkante Bataille veer
dig: maar de 110 Mulquettiers die daar noch reſteren,
deelt in 4 deelen , endegebruyckt die tot 4 Vleugelsop
yder hoeck, te weten 3 in de Rije ,ende 9 in't Gelid ,

komtvooryder Vleugel 2 7 Muſquettiers, de 2 reſte

rende Muſquettiers uyt de se ofleſte Compagnie, vule
daar mede rontom de inwendige plaats. Dele Bataille
is goet tegens de Cavalerie , als men van alle kanten
vort aan.getaſt , laat al de Soldaten malkanderen den

tug toe wenden ,ende het aanliche tegen deVyant, op
das

10

R
7
110
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dat de Muſquettiers den cen na den andervuur geven
kan ; als nu de Vleugels haar Geweer geloft hebben, lo
moet het een Gelidtna het ander , onder de protexie

ai

der Spieſlen ,over langs,haar ſoecken te ſalveren,lo ſul
len ſy nauwelijx 4 dick komen te ſtaan , dit eene Ge
lidt moet op haarrechterknie vallen ,ladende haar Muf-.
quetten ,

ondertuſſchen moeten de 3 Gelederen die

voor de Pieckeniers veerdigh ſtaan om te ſchieten, or
dentelick oock damp geven , maarals men fiet dat de
Cavalerie met een volle courier komt aanletten , ende
de Bataille foeckt te door-breken , foo moeten al de

Mulquettiers voor de Piecken neder knielen,ende men
moetde Piecken gantſch leeg vellen , te weten met de

ſpits in de Borſt der Peerden , daar op ſullen datelick de
Muſquettiers, in de midden ; met 2 Gelederen eerſt los
branden, dele moeten datelijck oock knielen, ende dan
die achter haar ſtaan moeten oock vuurgeven , onder

tuſſchen zijn de voorſte alwederom veerdig,endekon
nen knielende haar Geweer tegen de Vyant preſente
ren ende damp geven, ende alloo gedurig malkanderen
21

met ſchieten ſeconderen : als dit met goede ordre toe

# gaat,de Soldaten wel geexerceert zijn , ende geenmiſ
Ichoot en doen , ſal men met foodanige Bataille 2000
.Ruyters,ofmeer , konnen het hoofd bieden , ende be

| vëcâten noch de Victorie. Deſe Vleugels foude men
released

noch anders konnen ordonneren , als met een à 2 Cor.

poraal-ſchappen Muſquettiers, recht tegen yder hoeck,
vele-waarts in , 18 à 20Man , 2 à 3 dick , de Sergeanc

aan deeenezijde., de Corporaal ende Lanf-palſaat aan
de ander zijde,om dele Troup aan de Vyant,ende af te
G 2

voeren ,
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voeren , de Gelederen moeten goede ordre houden , de
een na de ander los brandende , ende retireren dan on

der de Pieckeniers , doch ſoodanig dat het eerſte Gelide
van de Pieckeniers af- ſtaan , dat de andere konnen ko

men tuſſchen haar ende de Pieckeniers , hiermoet altije

wel op gelet worden , dat deMuſquettiers , die in de
Vleugels zijn, niet boven 3, of ten hoogſten 4 Gelede.

ren dick ſtaan , op datle alle haar Geweer gebruycken
konnen : Maar de Hongaren die ordonneren altijt een
vierkante Bataille , ſtellen alle hare Muſquettiers in de

Vleugels , de ſelve verdeelende in vierkante Troupen ,
dan defe en konnen niet alle haar Geweer gebruycken,
niet meer van haar als de 2 buytenſte Gelederen , ende
de andere zijn te vergeefs, ende in fulcke occaſie ende in

fulcke Troupen eenaf-wiſſeling in 't ſchieten te wil
len maken , dat gaat al te langſaam toe ; ende als deſe 2
buytenſte Gelederen geloft hebben , willende haar fel

ven onder de Pieckeniers falveren , ſoo zijn de binnenſte
haar niet alleen hinderlijck, maar oock ſchadelijck, en
de worden van de Ruyterie de Lenden gebroken ende

vertreden , deſe Vleugels zijn wel cierlick , maar niet
profijtelick.
30. INSTRUCT

I E.

Hoe men een Compagnie van 244 Man in een
Bataille ſtellen al,tegens Ruyterie , als men van alle
kanten aangegrepen wort , waar onder dat zijn
124 Muſquettiers , ende 120 Pieckeniers.

64 Mufquettiers , de ſelve verdeelende in 4
Troupen , ofte Blocken , als A. B.C.D. dienende
N Eemt
tot
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tot de uytvallen ende ontſettinge van de Troupen Piec
keniers E.F.G.H. aan wat voor een zijde dat de Cava.

lerie foude mogen aankomen ,de Troupen F.G. hebben
1.8 in 't Gelidt, ende 2 in de Rij,ende de Troupen E.H.

Bataille

1

Me

B
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16
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12 in'tGelid,ende 2 in de Rij. De paſſagien daar de

+ Muſquettiersuytgaanmoeten zijn breerontrent 3 paf- ;
G 3

ſen,
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ſen , ende de Royale Kruys-ſtraten K , s pallen. Stelt
oock een Gelidt Muſquettiers rontom de Pieckeniers,
die daar defenſijf onder de protexie der Piecken ſtaan
moeten, ende niet eerderlosbranden , voor dat de Vy .
antgekomen is op een Piſtool-ſchoot. Noteert, datſe

1

noch in beter defentie ſtaan ſoude , wanneer de Trou.
pen F. G. E. H.in'tmidden haar ſepareerden , in 2 ge.
lijcke deelen , het eene deel wijckende aan de rechter
hant, ende het ander deel aan de ſlincker-hant, foo wijt

27
il

als de Straten K zijn, foo ſoude de ontſettinge der Muf

quettiers niet foo langſaam , maar veel raſſer toe gaan,
als de Ruyterie ophetmidden van de Troupen Piecken
quam aan-letten . Ofte men koſte ſe oock wel in 't be.
gin ſoo laten ſtaan , tot dat de Vyant binnen ſchoots
gekomen was, ende dan moeſte de TroupF haar ſepa
reren als boven geleytis, ende het Velt- ltuck dat daar
achter dus lang bedeckt hadde geſtaan , geladen met

ON
he

Schroot , of Draat-kogels, ofMuſquet-kogels , laten

vuur geven; ick geloove datſe deſeonverwachtewelle
komſt niet bedancken ſouden , ende dan wederom da.

telijck de gefepareerde Troupen geconjungeert, ofte ſo
als de occafie dan prelenteren ſal. Dit is mijnsbedunc
kens mede een van de beſte Bataillons, om Cavalerie

reſiſtentic te doen, want hoe men meerder op deſe Ba

taillon fpeculeert, hoe hem meerder de deugt openba
ren fal , ly en is in geen dinck beſwaarlijck , het zy in

uytvallen , of in retirade, als oock om de felve in een
oogenblick uyt een Treck ordre te formeren , ſchoon
datde Soldaten daar toe niet al te wel geexerceert en
waren , & c.
Om

AD
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Om nu een bequame Marcheer-ordre te maken ,
waar uytlichtelijk in een oogenblick defe Bataille ſou

de konncn geformeert worden, doet aldus : Laat eci.
ftelijck voor Marcheren 2 Troupen Muſquettiers,yder

1

32Man ſterck , 4 in't Gelide,ende 8 in de Rije,daar op
volgen dan 2 Troupen Piecken ,den een 72 ſterck,4 in's
Gelidt,ende 18 in de Rije,de ander 48 fterck,4 in't Gen
lidt, ende 12 in de Rije , ende de reſterende 60 Mul

quettiers,zijnde de achterſte Troup,4 in 't Gelidt,ende
is in de Rije , dienende tot bekleeding der Piecken .
Dit is nu deMarcheer-ordre,endeals men nu gekomen

isop 't Velt, daarmen de Bataille formeren wil , ſoo
neemt de Troupen Muſquettiers Lende M , ende van
yder genomen4 Gelederen, ende geſtelt als de 4 Bloc
ken Muſquettiers A.B.C.D. vertoonen; wijdersneems

de helft van de Troup Piecken n ,endegeſtelt als Fen G

vertoonen ,daar na neemt de helft van de Troup Piec
ken O, als E en H vertoont, ende dan defe Piecken be
kleet met de Troup Muſquettiers P. De Bataille is dan
veerdig , ende de ſelve kan lichtelijck wederom in een
Marcheer-ordre gebrachtworden . Dit alles wort dan
gedaan even (by maniervan ſpreken) gelijck de deslea
van een Appel tot ſijn geheel, & c.
16. INSIRUCI I E.

Hoe men een Bataille van 256 Max or donneren

fal, ( alsmen van alle kanten bevochten wort) waar
onder dat zijn 100 Pieckeniers en 156 Muſquettiers.
Ls de Mufquettiers Marcheren in 3 Troupen , 2

A

1

voor de Piecken , ende een achter, de 2 voorſte
G4

D.C.
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D. C. zijn yder ſterck 44 Man, 4 in 't Gelidt, ende It
in de Rije,ende de 2 Troupen Piecken, yder ſterck so
Man , als A. B.vertoonen , 5 in't Gelide , ende 10 in

B

1

G.

F.

W

H

X.

KX

1九
:

R

Treck-ordre
[ c

D

B

E

A
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de Rije , ende de Troup E Mulquettiers , die achter de
Piecken marcheren , is ſterck 68 Man ,4 in't Gelidt,
[ ende 17 in de Rije.

Om nu defe Treck ordre in een oogenblick in een

Bataille te tranſporteren, ſoo laat deTroup Piecken A,
neffens de Troup Piecken B ſtellen , foo komt daar een
Quadraat van 1o Mannen fronts , ende 1o Mannen

gronts , ende om dele Piecken voert dan de Troup
Muſquettiers C ,ende van de Troup D , ende van de
Troup E, te weten daar af genomen 44 Man, als de

Troup D , ende hiervan gemaackt 4 Vleugels, in form
van een half Maan, ( gelijck als den Manhaften Lieu.

tenant-Admiraal Trompmenigmaal ter Zee, met fijn
Vloot Schepen gepractileert heeft) ende deſelve geiteld
op de 4hoecken van't Corpus ,fal komen voor yder
Vleugel z 2 Man,ende tuſſchen deſe Vleugels gebruyct

Velt-Ituckjes , geladen met ſcherp , ende Muſquet
kogels , ende deſe Velt-ſtuckjes bedeckt met de reſte
rende 24 Muſquettiers,van de Troup Eover-geſchoten,
op dat men daar door de Vyant een onverwachten

wellekomſt geven kan ; dit is wat aangaat de Ordon .
nantie der Bataille.

Als de Vyant op R komt aan -ſetten , tufichen de
- Vleugels K,n, loo ſepareert R ,na dat ſy vuur gegeven

heeft, in 2 gelijcke deelen,llinx en rechts,ende begeeft

ſig dandatelijckonder protexievan de Piecken,op dat
het Velt-ſtuck X fyn effect oock doen magh .

Als de Vyant niet op't verdeck van't Geſchut, dat
piet raadſaam is,aankomen wil, maar komt aan-letten

op't midden van een vande G
Vleugels,als K, looſal de
S

rechter
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rechter ofte ſlincker halve vleugel K, na datſe geloft
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heeft, haar ſtellen langs de Piecken , ſodanig datle met
de andere een rechte Linie maken , op dat de Stucken

il

U

XofH om.gekeert zijnde, op de Vyant, ſonder ſchade
van haar eygen volck,flancqueren ende ſtrijcken kon

nen ; alle deMuſquettiers,als de noot vereyſcht , dat
de Vyant dit donderen derStucken , ende hagelen der
Muſquetten niet en acht , hart ende ſterck komt aan

dringen , fullen haar onder de Piecken begeven , ende
fullen dan nietmeer als ruyn 2 dick ſtaan , dit is een

heerlijckeBataille defenſive, endekan lichtelijck van
goede Officieren, ende geoeffende Soldaten , gepracti
ſeert worden .

Wanneer veel Compagnien t'ſamen zijn ,foo wor.
den de Vaandragers ydergordonneert by hare Trou
pen Pieckeniers, op datſy weten waar achter ſy haar
houden ſullen , wanneer men gedwongen ismet haalt
te retireren ende marcheren .

NOT A. De Pieckeniers moeten haar wel geſloten

houden,op dat de Vyantdaar niet door en breke, doch
oock niet tedicht,datſe haar geweer niet en ſouden na

behooren gebruyken konnen; de diſtantie isdat dege
lederen op malkanderen ſtaan tot op de punct van't
Rappier,ende de diſtantie der Rijen,datſehare Ellebo

genten weder-zijden gemackelijck roeren , ende be .
wegen konnen.
Als men nu wederom defe Bataille breken , ende in
>

een Treck -ordre metter haaſt reduceren wil , lo neemt

de 4 Vleugels K.n.F.G. 'r welck ſullen maken de voor

fe Trouper Mulquertiers D. C. , daar na het Corpus
Piecken

2
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Piecken W , gedeeltin 2 gelijcke deelen,gelijck fy t'la
men gevougt is, worden devolgende Troupen Piecken
A.B.,hierop volgen de4 Velt-ſtuckjes,methaar Amo
nitie, yder getrocken van 2 Peerden : ende tot een be
fluyt , foo neemtde Muſquettiers die om de Piecken
geſtaan hebben , ende de 24 Muſquettiers die in 4 Ge
lederen , yder tot bedecking van de Velt-ſtuckjes geor
donneert zijn ,ende deſet'ſamen gedaan,ſullenmaken
de Troup MuſquettiersE,die dienen ſal tot conſervatie
van 't Geſchut , ende andere inconvenienten meer.
17

IN S T RUGI I E.

Voor - ſchermutſeringen.

W
1

Eet dat vele Generaals-perſonen door expe
rientie

ant onverſiens overvallen wort, dat het beſt is datmen
cenige Troupen Muſquettiers de Vyant tegen ſent, en
de ſchermutſerende, hem ſoeckt op te houden, om alſo

ondertuſſchen het Leger in een goede poſtuur te bren

gen , endetotdien eynde gebruyckt veel kleyne Trou
aanvallen hinderlijck,
pen , want de groote zijn in't ongelooflijck
e

ende in 't retireren zijnſe een

verwer

ring, ende diſordre veroorſakende.

De kleync Quadrangelen, geteyckent met de lette
rep m , vertoonen de Troupen Muſquettiers , van 4 in
een Gelidt, ende 10 in de Rije. De Quadrangelen ge
teyckent met deletteren P , vertoonen de Pieckeniers
van 2 g in een Gelid,ende 1o in de Rije,onderde welc

ke dat de Muſquettiers, des noot zijnde, haar falveren
konnen .
De
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De 3 achterfte Quadrangelen , gereyckent met de
letteren R,vertoonen 3 troupen Cavalerie van 15 Peer

den in't Gelidt, en 6 in de Rije, dienende tot Troupeni
van reſerve.

De Front van deſe Bataille is in alles breet466 voe

ten, ende diep 2 10, want eenMuſquettiervan nooden
heeft z voeten in de breete , ende oock 3 voeten in de
lengte: van gelijcken een Cavalier 3 voeten in de bree
te, ende 10 in de lengte ; te weten , in een gefloren Ba

taille, als men defenſijfde Vyant yerwacht,maar wan
neer men offenſijfgaan wil, foo moeten de Gelederen

in diſtantie blijven , ontrent 12 paſſen in't avanceren
na de Vyant, maar het voorſte Gelidt ſal dravende ofte

galoperende ,voorde andere Gelederen rijden 20 pal
fen, ofte een dobbelde diſtantie, zijnde 2 4paſſen, ende
op't left in vollen loop linx ofte rechts om-wenden ,na

dat de occaſie danpreſenteert, ende na dat men des Vy
ants Vleugels , ofte zyden attacqueert , ende retireren
achter de andere , op dathetvolgende Gelidt daar door
niet verhindert en wort , & c.

De Troupen van reſerve die defenſjf ſtaan , konnen
ook offenſijf gebruyệt worden ,alsmen het eene Gelide
voorhet ander na, van de anderen afneemt,ende voert

fe aan de Vyant, dat ſo lang continuerende als het noot.
ſakelick zijn ſal, 't welck een noodig ſtuck is hier te ob

ferveren, ende alsditmetgoede ordre endevoorſichtig
heyt toe gaat , ſal men daar door veel effectueren ende
uyt- richten konnen , dit wort oock met de Mufquet
tiers gepractifeert, daar het verdobbelen der Gelederen

en Rijen dan wel te pas komt, &c.
18. Ir

ijo
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18. INSTRUCTI Z.

Bataille van Infanterie ende Cavalerie.
Reckt de Bataille lang 5660 voeten . Een Muf
Touch
quettiermoet hebben 3voeten lengte ende bree
te,maar een Cavalier 3 voeten breete , ende ro voeten
lengte.

In deFiguur 28 fiet men een Bataille,ģeordonneert
van Infanterie ende Cavalerie,beyde verdeelt in kleyne
Eſquadronen:Maackt de Front der Bataille lo breetallt
mogelijck is, ( altijt moet de gelegentheyt van de plaats
geconſidereert worden) op dat de Vyantvan ter zijde
niet aan en valt, ende door-breeckt,dan laat de Front
om dier oorlaack oock niet te ſwack zijn. Wat voor

een form men een Bataille geven wil, daar moet altijt
gelet worden, dat al de Soldaten , ofte ten minſten de

helft ſtrijden konnen , ende 3 maal flag leveren , met
noch een Troupe van reſerve,als Prins Maurits dede in
de Slag van Nieupoort , ende dat geſchiet in Avant

guarde, Bataille ende Arrier-guarde , endenoch een
Troupe van referve, 'cwelck de Spaanſche abuſeerde,
ende hem dede voor Nieupoort de Slag verlieſen.
Ordonneert de Ruyterie in de Vleugels ende ter zij
den, datſe malkanderen, ende oock het Voet volck fe.

conderen konnen , want de eene Troup moet de ander

ontſetten ; de Troupen moeten altijt een ruyme plaars
achter haar hebben , datle bequamelijck retireren kon
nen , ende wederom verſamelen. 't Geſchut moet tul

ſchen de Troupen in de Front, of ter zijden ſtaan , op
een
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19. INSTRUCT I E.

Hoe men een Bataille ordonnerenfal, van 6 Cóm .
pagnien te voet, waar van de 4 Compagnien yder ſterk
zijn 36 Man, ende de 2 andere,yderſterck 3 2 Man,
de 2 Compagnie Peerden yder sterik 32 Cava
liers , byhaar hebbende s Velt-Stuckjes.

O

M nu de ſelve te laten vechten tegen een ander

Cavalerie 96 Man . Dewijl dat de Vyant ſtercker van
Ruyterie is, ende ick daar tegen meerder Geſchut heb.

be, lao iftnoodigh dat men de ſelve ſoeckt te gebruyc•
ken tot ſijn avantagie.
Stelt dan de Bataille aldus in ordre, doch ſoeckteerſt

foo hettogelijck is,op de eene zijde van 't Leger een
Boſch Móras, ofte Riviere te krijgen. Neemt 2 Com
pagnien Voet- volck als A.B. yder ſterck 36 Man,ende
ſtelt die Compagnien in diſtancie , na datdeBataillons
achter ſtaandeſterck zijn , op datſe ruymte genoug heb.
ben, om daar doortepaſleren, boven dat noch ten we

der- zijden ten minſten 6 paſſen , ende dit maackt de
Avant-guarde. Neemt wederom 2 Compagnien , ý.

der ſterck 32 Man , ende vougtdie t'famen ,als Cver
toont ,endedat ſal maken de Bataille. Necmt de andere
C

2 refterende Compagnien , yder ſterck 36 Man , ende
ſtelt die, als de letteren D. E.vertoonen , endedit maact

de

de Retro-guarde.
Dewijl dat de Vyant ſtercker is van Cavalerie , als

lo

ick, ſooſtelick op de eene Vleugel , op ſtrant , 2 Stuc
ken

van de FORTIFICATIE.

113

1

C

K

C

s

a
or

H

E

D

HH

M

FG A

in

H

B i
Front

ken Geſchut als F.G. , ende op de andere Vleugel de
Cavalerie, als de letteren H. vertoonen , want anders

ſoo ick de Cavalerie op beyde zijden gebruyckte , ende
de ſelve ſepareerde in 2 deelen,ſo ſoude mijn de Vyant

te machtig vallen, ende de Cavalerie verſlagen zynde,
foude de Bataille verloren worden : terwijl ick nu toc

mijn ayantagie hebbe een Moras,ſo gebruycke ick aan
H

die
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die zijde het Geſchut,tegen de aankomſte van de Cava

1

lerie , die langs de Strant ſoude willen aankomen,ende
aan de ander zyde al de Ruyterie , uyt-genomen een
Troup van relerve , als de letter L. vertoont. De rech
ter Vleugel is genougſaam bewaart ende bedeckt met

1

Geſchut, ende de Nincker Vleugel genougſaam met
Gavalerie. Men moet principaal mede letten , dat de

Vleugels wel verſien zijn , tegens het in-vallen derVy
ant, wantde Vyant kan mijn daarde meeſte af-breuck
doen , ende de Muſquettiers fouden oock nietkonnen ,

ſonder groote verhindering, Geleder-wijs vuur geven.

Het geſchut K. laatgeplantſtaan op een hoogte, ofte
heuveltje,ende neffens het Geſchutſullen ettelijcke Ge
lederenMuſquettiers ende Vuur-roers ſtaan, ende ach

AL

ter deſe noch eenigeTroupen tot hare fecondering,dele !
ſullen dienen tot beſcherming van'c Geſchut , opdatde ih

Vyant daar van nietmochte meeſterworden , de 2 ani

dere Stucken plant tuſſchen de Troupen , als m . n.uyt

H

wyſen ſal. Dit is wat belangt de Bataille.

Als het nu op een Schermutſeren gaan ſal, foo laat !
eerſt de Trommel ſlaan , het neder knielen ,om eenPa

ter noſter te bidden ,datgedaan zijnde, blijven de Muſ.
quettiers ſtaan ,met brandende Lonten aan beyde eyn

den ,wachtendeop ordre; de Capiteyn voor aan, ende
de Lieutenant achter aan , (te weten , yder voor lijn
Troup) de Sergeantsaan de zijden . In't begin moet de
Generaal voor aan rijden ,ofteten minſten deGeneraal

Lieutenant , om de Soldateſque, na behooren ,aan de
Vyant te voeren , ende alfoo fyn Soldaten daar doorte

animeren , daar na vervougt Gach de Generaal by de Ba
taille,

van de FORTIFICATIE.

115

taille ,alsPrins Mauritius dede in de Slag van Vlaande
ren , op dat hy aen alle kanten metter haaſt zijn moch
te, om de verſtroyde in order tebrengen , ende weder

om nieuwe Troupen aan deVyant te voeren , wantlo
haaſt als den een gedaan heeft , foo moet den ander
Troup wederom de novo beginnen, den ſtrijt moet nim

mer ophouden , des Generaals preſentie isin ſulckeoc
caſie van ſeer groote kracht. De buytenſte Troupen
hebben hare dobbelde ende enckelde Schilt-wachten ,

JC

et

EL

!!

0

ende loo haaſt als de voorſte Schilt-wacht de Vyant
gewaar wort, (tot dien eyndebehoordehy wel op een
Boom, ofte eenige hoogte te ſtaan) ſal hymoeten vuur
geven , enderetireren datelijck op dedobbelde Schilt
wacht , de welcke deſgelijx los-brander. ſal , onde dan
wort daar op een Alarm geſlagen , de Pieckeniers vel
len hare Piecken , ende de Muſquettiers leggen aan, op
bevel van hare Officieren , endegeven vuur. Noteert ,

dathet Canon eerſt ende gedurigh heftigop de Vyant
ſpelen moet, om daar door des Vyants ordre te breken ,
eer men recht aan 't vechten komt , op dat men alſoo
vechre met een onordentelijcke Vyant, die dan lichte

lijck to overwinnen is. De Legers moeten op malkan
deren gaani

voet voor voet , tot op de dracht van een
Piſtool(onder cufſchen loeckt yder ſijn avantagie) van

daar moet men de gang verdobbelen , de Piecken wel

geſloten, de Muſquetrengeſtadig ſpelende, op de Vleu
gels .

Daar zijn veelandere treffelijcke Methodes , om een ,
Bataille te ordonneren metVleugels,ende ſonder Vleu

, f tegen Voet -volck
gels , om tegen Ruyterie alleen o
H2

alleen ;
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alleen; oftegen Ruyterie ende Voet-volck tºfamen te
116

vechten : oock mede als het vlac lte Velt ruym is, ende
dat men niet en weet aan wat zijde dat men geattac
queert fal worden ,of dat het Velç eenigſins nauw is ,

dar de Vyant alleenvan voren , of op 2zijden aan ko
men kanof Cavalerie tegen Cavalerie,hoe men offen
ſijfalleen ,defenſijfaileen ,ofoffendijfen defenſijf te gee.
lijk,tegen de vyant kampen fal;wanneerdeVyantveel,
dan weynig Geſchut ende Ruytery by hem heeft,ende
om dit alles metter haalt te effectueren, ſoo moet men
weren in wat voor een ordre , dat een , of veel Com

pagnien marcheren fullen , om daar van , als men ter
begeerde plaatſe gekomen is in de tijt van een quartier
uurs, een goede Bataille te maken : want men feyt voor

een gemeen ſpreek -woort:Een goede Trek ordre geeft
een goede Slag-ordre. Als mede hoe men eenCompe
voor een Vorſt ende Prins, op het cierlijxſt preſenteren
fal,ende wat dies meer is ; dan hiervan apart te ſchrij
ven en laat de tijt niet toe , ſal het ſelve tot het toe-ko
mende reſerveren .
20. INSTRUCT I E.

A ofDriehoeck op verſcheyde maniere te fortificeren .
Ewijlde z hoeckige Schanſen meeftendeel ge

D

leyr worden tuſſchen de Trenchéen ,ende alleen

een tijt lang in 't Velt gebruyckt op de paſſen ,ende ad
venuen van de Vyant, loo ſtel ick de felve mede onder
de offenſive ende defenſive Wercken. Maar om dat

men veel diſputeert, hoe dat men een Triangel, ofeen

Drie-hoeck ; opfyn bequaamſt' ende ſterckſt' Fortifi
ceren (al , footalickaanwijſen vijfderhandemanieren,
I.FI
als in de 29° Figuren te fien zijn.

F
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1. FIGUUR.

Lwaar de 1º Figuur A,B, C, gefortificeert is met
des Polic
halve Bol-wercken, want de ſcherpte de
gons hoeck B , en mach niet lijden, om een volkomen
Bolwerck daar op te leggen , uyt oorſaack , dat de Bol
werx -punct onder 60 graden vallen ſoude, &c. Syn
ſtructure kan men ſien in mijn 3e Inſtructie des tweede

deels , ergo onnodig hier wederom te repeteren.
2. FIGU u R.

De 2e FiguurDEF , is gefortificeert met platte de
Bol wercken, op'i' midden der zijden :ende gepropor.
tioneert na de uyt-gerekende Tafel , derplatte Royale in
Bolwercken , als te ſien is in mijn ge Inſtructie des 2
Deels ; ende dele manier is noch ſtercker als de voor

gaande , door dien 't punct E meerder defeptic trecke, la
als 't punct B.
V

41

3 . F i Gu u R.

OP

De ze Figuur GHK , is gefortificeert in form van a
een Tenaille, de zyden in 'smidden uyt gebogen; deſe
Methode is van weynig koſten, en kan wel in der haalt

op geworpen worden ,dan ſy is ſo ſterck niet als de z
voorgaande Figuren,door dien niemantmet recht ont
kennen fal dat nieten ſoude 't Bolwerck 19 , het punct

F, ofD ,beter defenderen kongen , als het halve Reo
duyt 8. het punct H , of K. Haar ſtructure is licht te

verſtaan ; de Keel en Capitaal wort ordinaris genomen
van de zijde H , K.

4. Fly
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4. F 16 uur.
De 4. Figuur L ,m, n, is wel gefortificeert met hal
ve Bolwercken ,maar de zijden zijn verlengt , ende de
Keel ende Capitaal zijn malkanderen gelijck , yder ;
van de zyde m, n, ende van S, is getogencotn, daar dan
de Linien S, å, ende de perpendiculaar R , 9 , den een
den ander door-ſnijden , is de lengte van de Flanc op
de Gordyn ;doet delgelijx met de andere 2 Bolwerc.

ken. Noteert hier , dat defe Figuur meeſt gebruyckt
A

wort, om die te leggen tuſſchen de Trenchéen ,tot ver
fterckinge van de felve. Het Bolwerx punct S , is al te

ſcherp , derhalven loude het lichtelick wegh geſchoten
konnen worden , ende over- ſulx maken dat het Fort

open laghvoor de Vyant, om daar in te flancqueren,
maar men en heeft hier niet te vreeſen de plantinge der
Baterye , om dat ſoodanige Wercken ordonnaris over.
wonnen worden , met een Storm , ofre onverwachte
attacque. De zyden Mn , is nier onder 7 , à 8 Roeden,

om dat anders het Bol-werck , na proportie der zyden,
tekleyn ſoude vallen .
S.

FIGU U R.

De FiguurO , P, Q ,te verſtercken in form van Hoorn
wercken op de puncten , doet aldus: Neeme T.V. de
helft van de zijde P.O. ende legt hier op door de Pra
ctijcke , alsin mijn 8e Inſtructie des 2. Deels onderwe
ſen is , ) een Hoorn -werck , dit gedaan zynde,fo divi
deert P. O.door 5 , komt de Keel P. y ., trect nu een
Perpendiculaar uyty , op dezyde P. O., als mede trect
H 4

van
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van X , tot op'r midden van de zyden P. O. dan ful
len de Linien malkanderen door ſnyden in 13. Ick

J20

legge dat deſe Figuur wel het ſterckſt gefortificeert
is van alle de andere , ende haar zyden worden ge
maackt 10 , 15 , 20 , ja wel 30 Roeden. Hier toe
worden de Profilen van de Trenchéen gebruyckt ,
dan wil men een Wal daar aan hebben , foo neemt

wel acht', dat deWalniet te hoogh en wort , op datle

haar Front bequamelick van ſelfs defenderen kan ,want
defe Wercken worden alleen geleyt , volgens dien en
konnen ſy geen defentic ergens anders van trecken, en
daarom , & c.
21. INSTRUCTI E.

Vier -hoeck met halve Bol-Dercken.

V

Olgt nu , hoe dat men een Vier-hoeck verſterc

ken ſal, maar volle Belwercken op de hoecken te
leggen ſoude te koſtelick vallen , der-halven om deko
ften te mijden, ende tijt te winnen , daar inſonderheyt

dan opgeletmoet zijn , loo ſal ick leeren , hoe men lo •
danigen quadraat, of Vier-hoeck A ,B, C, D, fortifice
Ten ſal met halve Bol wercken , ende doet aldus : Divi

deert A C, de zyde des Vier- hoeckx, door 3 , komt de

Keel AE, of de Capitaal A F, want fy zyn egaal, trect
dan van'cBolwerx-punct F tot G , zynde van AC,
foo door-ſnyden malkanderen de Linien FG ,ende de
Perpendiculaar EK ,in K , ende dan iſt halve Bolwerck
veerdig ; doet de gelijx met de andere , & c. hare zyden
AC ,CD, zijn ten minſten lang 7 à 8 Roeden , uyt re
den
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den dat anders’t Bolwerck , na proportie der zijden ,
alte kleyn ſoude vallen , om hiermede Stụcken op te
HS
plan
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planten. Deſe Wercken worden mede geleyt tuſſchen
de Trenchéen , van gelijcken oock de voorgaande 4*
Figuur , dan deſen Vierhoeck is ſuffiſanter als den Drie
hoeck , om diverſche redenen ; voor eerſt , dattermeer

Seconde Flanc is , ten anderen, dat het Bolwerx-punct

lyn behoorlickegroote heeft, dat op het Bolwerk meer
beſetting zyn kan , & c.
Nor A.De vier hoeckigewordenmeerals de drie
hoeckige Schantlen gebruyckt, doch de drie-hoeckige
zyn gepractiſeert in de Belegering van Breda , tuſchen
de Trenchéen , tegens een uyt val van de Stadt , ende
oock tuſichen de Trenchéen diegemaackewaren tegen

het ontſet van buyten. Devier hoeckige heeft menge
fien in de Belegeringh van denBoſch , op een heuvel,by
Vliemen. Men gebruyckt deſe Schantſen wel in plaats
van Velt-ſchantlen , met gantſche Bolwercken , om te

meſnageren,endeoock omdatle minder beſettinge van
noodehebben ; daar en wort oock niet een plaats of
punct gevonden , dat niet en ſoude konnen beſchoten,

ende na behooren gedefendeert worden .
22. IN S

T R u CT 1 E.

Een Paralogram .
En Paralogram , of lang-werpige Vier -hoeck te

fortificeren , wienslangſte zyde L m is 20 Roeden,
ende kortſte zyde mn , 12Roeden. Doet aldus: legt

in't midden derlangſte zyde L m een platte Bolwerk,
deKeel,Flanc, Capitaal, geproportioneert nade Ro
yale Calculatie van een platte Bolwerck , als te ſienisin

화

-
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in mijn ge Inſtructie des tweedeDeels,ende treckt de
kortſte zyde mn inwendig, ende niet uytwendigh ,als

ſommigeſuſtineren ,lo dat de perpendiculaar QP 4,of
is der zyde m n, trect dan van m tot Q, en van n , tot

Q , foo worden de inwendige zyden m Q , en n Q,
dan iſt veerdigh. Tot deſe Schantſen kan men bequa
melick gebruycken het Profilder Reduyten, ende ooc
* het ſelve na proportie verſtercken ; maar ſoo de aard
fandigh is , ende datter geen goede Zoden te krijgen

23

zyn , dan maackt een dobbeldeBerm van 3 voet breet,
ende 3 voet hoogh, als te ſien is aan de Berg -ſchantlen

by Swol, ende aan de nieuwe Schantlen tot Engelen
by's Hertogen- boſch .
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23 . IN SI RUCÍ I E.

an

R E D ᏤᎢᎢ Ꭼ Ꮩ
Eduyten zyn vierkante Wercken , ſonder Bol-.

此,
wa

db
>

chéen ,ofop de advenuen ende paſſagien, daar men de

Vyant van buyten ofte van binnen verwache, ofte by
de Sortie der Trenchéen ,ofteoock op de wendinge der
Aprochen ,op dat de arbeyders, als de Vyant al tefterc

RE
MIC

komt uyt te vallen ,daarin retireren ſullen, tot den tijt

datle aſſiſtentiekrijgenuythare Quartieren.Men maact

200

hare zyde GE 40, 50, à 60 voeten in 't vierkant, ende

des

ſy leggen in diftantievan een so, à 60 Roeden , datle

len

malkanderen bequamelick beroepen ende belchieten

konnen , als men klaarlick ſien kan in de Belegeringh

laga
in,

van de Stadt Grave , daar de Reduyten niet alleen ge

leyt werden in de Trenchéen tegens de Stadt,ende in

:V
Neou

deTrenchéen tegens t' ontſet, maar ſy wierden oock
gebruyckt tot Corps de guardens , ofte Wachten so

ibei

à 60 Roeden buyten de Trenchéen. Deſe Reduyten

konnen met weynigh moeyten,in't Practijcq, ſonder
Aſtrolabium , door een Pythagoriſſchen Triangel, op
't Velt af-geſteken worden . De Reduyt B, C, D ,1,van
de 33• Figuur, eſtimere ick te leggen in beter defentie
als de ander Reduyt G, F, uyt oorſaack als de Vyant
dicht by de Linie G ,E, gekomen is, dat dan de Vyant
niet van de Trenchée T , ofl ,beſchoten kan worden :

maar in een Triangel onbeſchoten blijft,'twelck alſoo

niet en is met de ander Reduyt , die methet punct C,
recht

Taar

Tont

Lolda
hut

е се

e Ti
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recht in 't geſicht van de Vyant leyt, aldaar konnen de
Linien BC, DC, altijt van de Trenchée H, en K , ge

flancqueert worden , endedit is wel deprincipaalſte re
den, derhalven is deſe voor de andere Reduyt gepre
fereert.

Maralois brengt een andere reden voor ; te weten,
om datſe wijder in 't Velt leggen , ende datſe de Apro
chen,die de Vyantſoude willen maken , meerderhin
dernis doen, dat ick wel toe- fta ; dan Maralois en wil

de Reduyten niet ordonneren, dạtſe inwendig zyn als
buyten , maar wil de iwee Flancquenot Vleugels BI,
DI,nier hebben , (dat nochtans heelnootſakelick is ,
alſoo men van deſe Flancquen vierig met Muſquetten ,

ende Stucken met ſchroot geladen ,langsde Trenchéen
H en K flancqueren kan maar wil dat tuſſchen de

diagonaal B Deen opening gelaten wort van 3 à 4 voe
ten , dienende tot een ingang , want ſeyt Maralois, als

de Vyant deTrenchéen gepaſſeert is,ſoo en konnen de
Reduyten oock geen reſiſtentie meer doen ; dat is wel

waar,niet alleen de Reduyten ,maar dat ſegick, dat
de beſtormers , die voor die tijt de Trenchéen over

wonnen hepben ,noch ſoude door heftigh ſchieten der
Soldaten , uytde Reduyten met Muſquetten en Ge
ſchut, als mede door een verſſe genomen reſolutie en

de couragie der geretireerdeSoldaten , wederom uy

de Trenchéen gedreven konnen worden , als deexpe.
Trientie dickmaal geleertheeft.
24. In .
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S T E R N - SCH AN T

S E N.

worden genomen tot beter
Aplaats 4vanà sReduyten
INNdefentie
hoeckige Stern -ſchantſen ;ende om de
ſelve temaken, doet aldus: Laat de perpendiculaar P
9, $ zijn , van de zijde HK , trect dan van Htotr , en
van K tot r, ſoo komt voor de ingebogene zijden Hy,

en Kr ; doet deſgelijxmetde andere zyden , dit is een
vier hoeckigeStern -ſchans, wiens zijden zijn 4,5, à 6
Roeden . Noteert hier , dat men in een vijf-hoeckige
Stern -ſchans voor de perpendiculaar neemt van de

zyde, dat men in een vier hoeckige Stern -ſchans niet
doen en magh , om dat het punctSK n te ſpits ſoude

vallen , danwat was er aan -gelegen dat den hoeck

AP
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oođer 60 graden viel , want tegen ſoodanige Wercken

worden geen Baterien geplant, nochte Aprochen ofte
Loop graven gevoert. Het Profil hier van is gelijck met
het Profil der Reduyten , ende worden na gelegent
heyt des tijts ſtercker gemaackt. Hier neven wort ver

*
-

i
"

toont in de Figuur 36 , het Profil der Reduyten ende
Stern- ſchantren , met fijn Storm -palen , 6 voet van de
dard ,die gebruycktisgeweeſt in deBelegeringh van den
Boſch , als medefijn verfterckinge ende verbeterin
ge , dewijl het perijckel grooter wierde. De verbete
ring is geweeſt dat men de Borſt-wering voet hoo.
ger gemaackt heeft , ende achter aan geſet een Ban
quet van 3 voet breet, en syvoet hoog, foo dat komt

in alles dehoogte des Profil gvoeten, ende daar waren
si doen 3 Bancquetten tot faveur van de Muſquettiers
die loffen en laden moeſten , de aarde die daar van

nooden was ,eot opmaking van de 3 Bancquetten , en
de de verhooging van de Borft wering , is genomen
niet uyt de diepte , maar uyt de breete desGrafrs , die

6 voeten wijdergemaackt wierde.

Profil der Reduyten ende Stern .
Schantſen.

Aan - leg des Parapets

Buyteníte docering

ables
'd

Aanleg des Wals
Buytenſte docering
Binnenſte docering
Hoogte des Wals

4

ID hf us
19 8
193

Bin
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Binnenſte docering

RO

Buytenſte en binnenſte hoogte des Parapets Rm 6
OH 3
De Wal-ganck
bl
u

De Berm

i

Breete van de Graft

XV 118

Buytenſte en binnenſte docering

mX15
md s

De diepte des Grafts
25. INSTRUCT I E.
TRAVERS SE N.

Ewijl de Traverſſen of dwerſſe Borſt-weringen,
worden , als men van de Vyant onverſiens overvallen

wort , foo heeft men principalick te letten op goede
defentie ,fy worden gebruyckt op enge wegen , poor
Bruggen, Poorten, Dijcken , ende tegen denaan -loop
van deVyant , men heeft dele Wercken gebruyckt in
de Belegering van den Boſch ,als in de Schantſen, ende
in de Stadt op de Straten , kruys-wijſe op datmen van
'teen in 'tander retireren kofte, alsdaar Granaten ende

Vuur kogelen geworpen wierden ; zy worden oock
wel gepractiſeert in de Faule-brée, ofin de onder-Wal
van de Veſting,alsmede op de Bolwersken tot Retren
chementen. De Flancquen Wg.vf. zijn 3 à 4 voeter,

moeten dienen om 't in-ſchieten eenigſins te beletten.
De Traverſien kan men onderſcheydelicke forme ge

ven.Menmaact een ſimpeleBorſt-weringe als v W.
ofte men buygt de Linie'v.W.inwaarts, lodanigdat

de perpendiculaar y Xlang is• van vW., op dat ende
ing

4
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ingebogene Linien malkanderen aanſien, ende bequa
mer defenderen konnen , want het punct y en kan niet
É ſoo wel beſchermt worden van weder-zijden Wy , en
Vy , als het ingebogene punct X ,van VX , en WX,

hoewel ſommige van dele opinie zijn, die ſtaande hou.
i den willen, dat derechte Linie VW , lo bequaam lou.
de zyn om haar te beſchermen , als de ingebogeneLi

nien VXW ,uyt oorſaack, ſeggen ſy,dar defe Wercken
ſimpele Profilen hebben ;te weten ,geen hooge Wallen
of dickeBorſt-weringe, als de formele Veſtingen doen,
foo datſe haar Front wel van felfs defenderen konnen :

maar hier op antwoord ick kortelick , dat 2 meerder
reſiſteren konnen als een. Andere willen in 'r midden

van de Linie VW , een form van een Ravelijn of Te

naille maken, alsbzavertooni, dan eſtimere datnoch
niet loogoet als de ingebogene Linien VXW , (doch

21

beterals de rechte Linie VW ) , uyt reden om datter
geen meerder Strijek - plaars en is om de Linie V.b. te

1: defenderen , als b.z , ende om V + te defenderen , is

1

een grooter Strijck plaats als XW . &c.
26. INSTRŲ CT I i.

Baterijen , Breſche.
E Bateryen , waar op men gantiche Canons

D.voert ,worden principaal gebruyct om des Ve
ſtings Muren , Wallen , ende Bolwercken te ruineren,
hare Stucken uyt de Affuyten te lichten , ende de ſelve
(chadeloos te ſchieren , een Bres te maken , door welc

ke de Soldaten de Veſtinge beſtormen ende overwel.
diger
1
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digen konnen ,de Baterien favorileren oock feer de A

prochen. Op de Baterien , tegen 'contſer,worden

ge

plantVelt-ſtucken ofteSlangen, om de Vyantvan ver
wellekom te heten. Hoe langh en breer de Baterien
weſen lullen , kan men niet eygentlick ſeggen , door
dien iy geordonneert worden na degroote ende quan :
titeyt des Geſchut : maar men neemt ordinaris voor
de breete van een Canon 14 à 16 voeten ,ende iz voe

ten voor het deynſen, of te rug loopen. De hoogte der

.

O

Baterien worden geordonneert na de plaats die men

befchieten wil , op dat de Borſt-weringh niet ſcham
pende , maar ontrent perpendiculaar , 2 à 3 voeten law

ger getroffen wort, om alſoo metter haalt, door hulp
van 2 andere Baterien , die continueel kruys -waarts

ſchieten , een Bres in de Borſt-wering te maken. Het
aun -leggen van de Borſt-wering is 12 à 18 voeten, en
de hoogh 6 voeten , waar in ſchiet- gaten gemaact
worden z voeten diep, 2 voeten van binnen , en 4
voeten van buyten wijt.

DHE
Or

Nota. Hier valt een vrage , of deſe Schiet-gaten
veelte roemen zijn , als mende Stucken leggenloude

op de Bolwercken in een Belegerde Stadt, of tegens
het aankomen der Schepen,ende tegen het Lant? Daar
zijn eenige Ingenieurs die dele manier voor de beſte
ſüllen houden , tot reden gevende : datſe beter bedeck

ende uyt 't geſicht van de Vyant ſtaan , ende nauwe
lijx beſchadigt konnen worden ; maar dient tor ant
woort: dat het beſt was datſe met hare Trompen bo

ven de Borſt-weringh uyt ſagen , dat men dan meer
ſchade aan de Vyant louden konnen doen , alſoo men
de

14

10
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de Stucken dan keeren endewenden magh , waar men
de ſelve hebben wil, ende beſchieten dieplaats, ofdaar
de Vyant met ſijn Schepen ſoude mogen zijn ,ofdaar de

Vyant een Batery loude mogen maken,dat niet te pra
ctiſeren isals de Stucken tuſſchen de Schiet -gaten , ge

lijck als geperitendebeklemt leggen , ende fy nergens
.

.

11

OW

anders heen ſchieren konnen, als daar de Schiet - gaten
de Stucken na toe lijden. Ick wilde liever,in plaats van
Schiet- gaten , Schans-korven gebruycken , doordien
men die verſetten kan ( alloo oock de Stucken waar
men de felve bebben wil als de noot fulx vereyſt. An .
dere willenhebben , (als mijn onlangs een ſekerperſoon
te Bergen in Noorwegen wilde wijs maken) dat men
foude de Schiergaten van buyten eng,ende van binnen
wijt ordonneren, om alloode Stucken dies te beter te
konnen bedecken voor de Vyant, dat waar is,maar de
Vyant wortoock dies te berer bedeckt voor de Stuc
ken ; de demonſtratie hier op is lichtelick te verſtaan ,
door de fondamenten van Euclidis.Dan deſe ordre om

Stucken te planten ,is mijns oordeels, als mede de or
donnantie van de H.Rufius , die in de Flanc op de eene

zijde des Bolwerx , 4 Mancquen boven malkanderen
ordonneert, alwaar 20 Stucken opſtaan konnen, daar

van hier voren geſeyt is die hy roemi,als ofhy ſe ſelver
gepractiſeert hadde , dat nochtans maar een Copie is,
van de inventie der Jefuiten te l'arijs , t eenemaal te

verwerpen ende niet te approberen want men moet de
Srucken foodanigl planten , datle konnen't Veltſoo
veel ontdecken ende beſchieten ,als 't mogelijck is ; ick
fegge noch eens, men en kan de Stucken looniet be
decken ,
I 2
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decken, of men kan ſe ſchadeloos ſchieten ,ende dat is
een vaſten Regel, daar uyt geſchoten wortkan oock
wederom in geſchoten worden. Door experientie

heeftmen bevonden , dat 12 voeten wel-geſtampte
goede aardt , cen Canon-kogel reſiſteren kan , ende

een voet vaſte geſlagen aard een Muſquec-kogel. Men
heeft oock bevonden dat men van een Baterie , met 4

Cartouwen ,ſtaande in diſtantie ro Rocden ,geſchoten
, op een punct van een aarde Bol
werck, ende geen grooter Bres gemaacke heeft, als ten

heeft4000 ſchoren

hoogſten een Roede vierkant. Van gelijcken heeftmen
bevonden , dat men met 60 ſchoten even foo groo

20

ten Bres gemaackt heeft in een ſteene Bolwerck , der
halven de Orlions of ſteene Bolwercken , worden in de

Neder -landen niet meer gebruyckt , door dien deſc
Wercken koſtelickvallen ,ende geen profijt doen ;want

se

men loude wel 4 aarde Bolwercken , tegen een ſtcene,

ei

op.maken , ten aanſien vande koſten , endeoock ten
aanſien van de tijt , watſchaden de ſteene Bolwercken

by brengen, dat is genougſaam vernomen , in de Bele
gering van Ooſtende , aldaar de Soldaten die op

de

ter

10

G
bo

Wal ſtonden , meer van de ſteenen , als van de kogels
gequetſt wierden .

Door de Baterien foeckt men de hooge Flancken
van de Stadt te benemen, endeaan de Contre-ſcharpe

gekomen zynde , de lage Flancquen in de Fauſe-bree.
Hiervalt een vrage ?Ofhet raadſamer is in de Gordyn
een Bres te ſchieten , ofte in een Bolwerck ? Tot antw .

't Is beter in deGordyn een Bres te fchieten , by aldica
de Bolwercken verder van malkanderen leggen , als ſe
behoo

B
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i behooren, uyt oorſaack als de Bresal grootgenoug ge
i

maact is, ende datmen daar op ſtormen , ende enteren

j wil , foo vint men noch menigmaal ' t Bolwerck gere
trencheert , ofte af geſneden , alſoo dat men wederom
de novo geconftringeert is te ſapperen , ende Baterien te

: planten, ’ten zy dat men bevint dat het nieuwe Werk
noch niet in fijn effect gebrocht is , als dan ſoude men
noch konnen het ſelve door Storm-leeren beklimmen ,

bende yechrende Pieck aan Pieck , veroveren . In de Be

legering ende het in nemen van Maaſtricht, heeft men
AL

geſien dat de Prins van Orangien een Bres heeft lacen

maken in de Gordyn , tuſſchen de Jonger- poort, ende
k

-

het Bolwerck.Maar als de Bolwercken van malkande .

ren in diſtantie leggen na behooren , ſoo ſoude ick ra

den , dat men een Bresſoude maken opde puncten van
de Bolwercken, gelijckals de Prins gedaan heeft in het
veroveren der ſtercke Stadt Breda , ende de wijt
beroemde Stadt 's Hertogen-boſch,wantwilde men in
fulcken geval een Bres in deGordyn ſchieten , ende de
Gordyn gelijck als tuſſchen 2 Kaſteelen aangrijpen, het
1. ſoude anders niet zyn,ofmen de Soldaten op de Vleeſ

banck wilde brengen, ende met haar handelen gelijck
als den grooten Turck doet , die de Soldaten tot een

Brug neemt, om daar over de Graft te paſleren, &c.
Yemant vraagt hoe veel Stucken datmen van noo
den heeft , om een behoorlicke Bres te ſchieten ? Ant

woort. Men moet eerſtelick letten op den tijt , op de

dickte van deWal, als mede op de ſubſtantie van de
aardt,ende als 20 heele en halve Cartouwen wel ver -7
deelt waren , louden in korten tijt grootoffeet konnen ;
doen,
I 3
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doen,principaal als men de Stucken verdeelde in 3 Ba
terien ,demiddelſte Baterie moet perpendiculaar op de

plaats ſchieten , daar men de Bres hebben wilde, door
dien de perpendiculare ſchoten violents zijn , ende de
aarde het meeſt doen ſchudden en daveren ;ende de an.

dere 2 moeſten geordonneert worden, dat de ſchoten

kruys-waarts quamen , om de los-gemaackte aarde

3

yorder te doen breken , ende af-vallen, &c.

Daar is geprobeert ende bevonden dat een Cartouw

10

op de diſtantie van 40 Roeden,geſchoten heeft in fach

101

te kley-aarde 20 voeten. Maar in kley -aarde mer fant

ai

gemengt , en is dekogel niet dieper gepaſſeert als 12

TE

voeten . Ergo , de kleyſandige aard is voor de andere
tot de Fortificatie te prefereren , ende te gebruycken.
Een Canon geſteltop 45 graden , ſal konnen ſchie.

10

110

ten, op fijn verſt',een diſtancie van 1500 Roeden ,in de her
tijt dat menontrent 20 tellen foude , ende Horiſontaal

met de ſpijs 2 50 pont in poinct blanc o so Roeden.

Een Canon -kogel komende op de Wal, ofte flancq
van een Bol- werck met een hoeck, die minder is als 45
1

graden ,ſo tal de kogel niet ficheren ofte inboren , maar
ontrent met den felfden hoeck wederom af ftuyten,
daar mede dat de kogel daar op gekomen is : als by

Exempel,ftelt een Canon op een water-pas-pleyn ,ende
Ichiet inde aard op 40 graden, dat is: wanneer den Ho
riſont ende de linie van de kogel in een punct van de
aarde, niet meer maact als een hoeck van 40 graden ,

foo fegge ick : datdekogel niet in de aard gaan ſal maar
wederom af-ſchampen ende ftuyten , dat lichtelick te

proberen is met een Mulguer, oftę Piſtool kogel, ges
ſchoten
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[choten op een dunne planck,de welcke ſchuyns ſtaat.
Noteertde voorgaande 30€ Figuur , daar de kogel van

de flancq weder af-ſtuyt tot op deGordyn .
Dewijl dat’t Geſchus mede is het principaalſte In
Strument om de Veſting tedwingen ende te veroveren ,

1

foo en hebbe ick hier niet konnen nalaten een weynig

wijtloopiger daar van te ſchrijven als ickgedacht had
7

de het Geſchut is wel mede het nootlakelijxe,maarhet
ſelve is oock wel het koſtelijxt , want in de Belegering
van Bergen op Zoom, anno 1622. hebben alleen die

van de Stadt, in de tijt van 3 etmaal, geconſumeert, en
verſchoten,fo met Canon als metMuſquetten,over de
20000 pont Polver. Gelijck als oock den Ertz hertog
Albertus in korten tijt op Ooſtende verſchoot met Ca

non ,over de 10 tonnen Gouts , daar van men het ge
luyt te Londen hooren konde.

27. INSTRUCTIE.

Aprochen , ofte Loop -graven .

I

E Aprochen, ofte Linien van nadering , worden
begonnen een Muſquet, ofte Haack ſchoot van't

si

uyterſte der Buyten -wercken, ende worden getrocken

flinx en rechts,buyten'rgeſichtende flancquering van

11

E

de Vyant, yder Linie lang 30 a 40 Roeden ,nadat de

.

ſituatie der plaatſeſulx toe laat. Men maackt eerſt de
Aprochen in ſijn begin 3 voet wijt,en 3 voet diep, de
welcke daar na verbetertende verwijdert worden , tot
ontrent zo voeten , dat de Karren ende Geſchut daar

door bequamelick paſſeren konnen , de z voet aard die
I 4

uyt

DIRDI DIEL
uyt de gront komt , die wort op de Lant-gront gelet ;
136

ergo , falmen hebben een Borſt weringh van 6 voeten

hoog, ſyn aan -leggen is 8 voeten, ſijn docering na dę
geſtalte der aarde , ende hoe men dichter onder de Ve

Iting gekomen is , hoe dat de Borſt-wering oock hoo.
ger moet gemaackt zija , ende op deſe Borſt weringh
worden gelet ſchiet mandekens met aard gevult , (in
ſonderheyt als men gekomen is aan de kant van de
Graft, ofre aan de Contre-ſcharp) die onder ſmaller zijn

JUL

HA

als boven , de welcke rakende aan malkanderen ge
ſchoven worden , opdatdeSoldaten daar onder deur

leker ſchieten konnen, ende treffen die op de Wallaan
1

als fe fouden willen nieus gierig zijn , om in de Werc
ken te ſienwat er geſchiet.

MAN

Men maackt in 'tbegin, ende ontrent yder wending
der Aprochen , vierkante ofte lange Reduycen, daar in
deWacht gehouden wort , ende daarin de arbeydersi
0

(des noots zijnde , te weten, als de Vyant uyt valt) re
tireren konnen. De Baterien worden oock geplant met
de eerſte inſtantie ,op dat men daar door de Vyant kan
laten weten dat men gekomen is , ende met een wech
nemende alle hare hooge Flancquea, waar van dat men
de meeſte ſchade krijgt,ende onder ditfaveurvan ſchic
ten konnen de Aprochen de Stade leer avanceren. Dele

manier van Aprocheren is lotſelick als men een goede
gront heeft, maar als ereen gront komtdaar eenſpade
diep water is, ſooworden Traverſen ofdwers-Linien

(hoewelmeerder perijckel ) gins en herwaarts geor
donneert. Als er een moerallige gront is , dan leyt

men sen fondamentvan rijs, daar op aard geſchut , dien
va

41

van de FORTIFICATIE.

137

van andere plaatſen gehaalt wort, ende op deten gront
worden Traverſen van Schans korven gemaackr,van
malkanderen ſtaande in de breete 4 à 6 Roeden , ge
lijck alsGraafErnſt van Naſlouw in ſijn Quartier dede,
in de Belegering van den Boſch , ende wierde genaamt

de groote
Gaalderie. In ſandachtigeende ſteenachtige
gront, als mede in ſmalle wegen , daar aan beydezij
den Moeras is , zijn de Schans korven oock ſeer nut ,

men gebruyckthier toe wel de dobbelde , maar meeſt
de enckelde,ende aard daar roncomgeworpen,op datſe
het Geſchut wederſtaan konnen . Noteert dele volgen
de manier van Aprocheren , als in de 374 Figuut klaar
lick te ſien is , om lichtelick een onverwachten uyt-val

op te houden, ende tegen te konnen ſtaan, foo iſt dien
ftigh dat men twee Aprochen ordonnere, den een na
de ſlincker ,den anderen na de rechter zijde , gaande

buyten de ſtrijcking van de Vyant , tot op de kant van
deGraft, ende deſe twee Aprochen G. G.konnen mal
kanderen favorileren , ende altijt byſtant doen , voorts

worden de Aprochen aan malkanderen gehecht, door
? andere Aprochen , geteyckent met A. B.waar door
men van deen in d'ander ſeker komen kan , ende dur
1

danige A prochen konnen ſwaarlick ( ſchoon.genomen
dat de Vyant aan beyde zyden quam uyt te vallen ) de
weg af geſneden worden ,gelijck als men doen kanaan

de een eenige Aproche, gelijck Adamus Freitag ordon
neert, in't begin tufichen deſe Aprochen moet een
plaats, open blijven , om daardoor bequamelick’tGe
Ichut te brengen , als by C te ſien is.
15

28. Isa
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Sappe, Gadderie.
Ls men nu niet meer keeren en wenden kan met

A

de Aprochen ,ſoo iſt nootſakelick , dat men recht
tegen de Veſting, in 't geſicht van de Vyant avanceert,
ende dat wort genaamt fapperen , delappe wort wijt,
diep,ende hoog gemaact,gelijckmet de A prochen,den
fappeerder moet wel toeſien , dat fijn heuvel van aard,
die hygedurig tot ſyn bevrijding voor hem heeft, hoog
genough moet zijn, als hy nu de Contre-ſcharpe door.
gegraven heeft , ende gekomen is aan de kant van de db

100

Graft, foo begiat men de Graft te vựller,met aarde, en met
rijs -boſſen , die in denacht van waag- halſen te recht !

gheleyt worden,ondertuſſchen moeten de Baterien ge- er
ſtadigh ſpelen , alle flancqueringen van de Vyant foec
ken te benemen , de Soldaten ſtaande achter de ſchiet

mandekens, gelet op de Borſt-weringe van de Apro
chen ende Sappe, moeten hare Mulquetten continueel
op de Vyant lofien ,om dat men alſoo onder dit faveur
van geſtadigh ſchieten des Canons ende Muſquets, ſe
ker de Gaalderie oprichten ende over-brengen kan ,ter

plaatſe daar men ſe hebben wil, ontrent 1 van de Face a

yan't Bolwerx-hoeck, perpendiculaar op de felve, allo
men de Graft dan op ſijn ſmalt heeft , of foo natere
plaatſe dat men vorder de Graft over-komen kan ,met
een Bies- brug,(of met een Rijs- dam, als voor Hulſtge

ſchiede) by nachtofre anders,om alſoo deMijne in't +

Bolwerck te brengen , ende de felve eyatlick te laten
1

{prin
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ſpringen , waar op dan voorts een ſtorm doende , ſal
men lichtelick de Veſting (ſo men geen nieuwe ver

ſchantſing viðt) onder fijn gewelt konnen brengen .De
Gaalderie is hoog 7 voeten, ende breet 10 voeten of
meer , op dat de Soldaten met volle Gelederen na de
Bres marcheren konnen , om een ſtorm te doen ; de

Gaalderie wort aan de eene zijde,tegens de overſtaan
de Flancq van't Bol-werck , verfien met aarde , datſe

ſchoot-vry is van't Canon , aan de ander zijde ifton
nodig : maar boven op deGaalderie moet of 1 voet
dick aard geworpen worden , op dat de ſelve tegens
peck -kranſien en vuur-wercken bevrijtmagh zijnvan
verbrant te werden , ende de Gaalderie wort aan -be.
fteet,om binnen fekeren tijt op temaken , voor 10 à
12000 gulden ,min ofmeer na gelentheyt :ende bree
te ende diepte des Grafts, &c.
29 . INSTRUCI I E.

Mijne, ofte onder - graving.

V

Oor en aleermen begint te Mijneren ,ſoo iſt noo

dig dat men eerſt perfect weet , ofhet Bol werck
van binnen hol , ende gewulft is , gelijck als 't Kaſteel
van Antwerpen , ofte niet , of dat het Bolwerck met

Rijs-boſſen of Balcken onder-leyt, dat dickmaal ge
ſchiet als de gront moeraſſig is,de Mijne moet ontrent

in de halve Walgaan, doch noch niet ganleh ,op dat de
Mijne niet inwaarts maar uytwaarts om hoog ſpringt,

want het kruyt falſijo Bres maken daar het de minſte
reſiſtentie vint, maact de gang tot de kamerniet recht
maar

1
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maar krom, op dat de Mijne een goet effect doen mag,

fyn breete,lengte, ende hoogte van dekamer,wort ge

maackt na de quantiteyt der Tonnen kruyt, die daar in in

ſtaan fullen. Noteert dat « Ton kruyt kan op-werpen :
een Cubic roede aard ; derhalven loo wort hier na een

79

proportie gevonden , tegen het kruyt ende dickte van
de Wal , dat licht om te doen ſtaat , als men eerſt door
de Spions vernomen ſal hebben den inhout van de wal. a

SA

Omeen Breſſche te maken in de geringſte Wal, worden A

ten weynigſten vereyſt soo pontPolver,ſomtijts 1000, -

fomtijts 2000 ; na dat de Wal ſwaar is. Sonder twijfel up
fal men een punct van een ſteene Bolwerk konnen la

ten ſpringen met 1000 pont kruyt.

cke

30. INSTRUCTIE.

R

xd

has
RETRENCHEMENTER
nig
ofte nieuwe Verſchantfinge.
:
Errenchementen ofte afſnijdingen , worden gee gled
>

gelijckte ſien is te Bergenop Zoom ; de manier van
inwendige verſchantlinge is veelderhande , ſy is gene

taalofte particulier ,generaal als ſe haar vorigeform of
aan-neemt; parciculier als ſe van haar vorige formaf. les
wijet ; deſe Wercken worden in -waarts gemaackt, del
na de Veſting ontrent 15 à 20 Roeden , of meer, nadat

de nootvereyſcht: op dat men uyt 't een in't ander

Ci

wijcken kan ; ditwerck moet altoos niet hooger ,maar

liever láger zyn als de oude Wal, want de Vyant naby de
V

zynde, en foude niet konnen beſchoten worden van
cen
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een hooger plaats , de demonſtratie hier van is licht te

verſtaan.Maactde Graft fo breet alít doenlijck is, door
diende Graft droog, ende men daar in geen water bren
gen kan. Is de af-ſnydinge een Tenaille ofte in geboge.
: ne zyden , ſoo maact den ingang in den hoeck van de
Tenaille,endehoe ſcherper dat den hoeck is , hoe de
Linien malkanderen beter aanſien ende defenderen
konnen .

Als nu de Bresy doorhetſpringen vande Mijne, ge
14

maact is , ſoo moeten datelijck voet-anglen daar in ge

worpen worden , Paliſſadenin de aarde geſlagen , ofte
Frieſche-ruyters voorde Bresgeleyt, om daar door te
beletten het opklimmen van de ryant,en vechtenman

lijck ende couragieuſelick, ſo lang in en ontrent de Bres,
tot dat mengedwongen is te retireren in de nieuwe ver

Chantſinge,die overvloedig gepractiſeert zyn in de dry
jarige Belegering van Oftende, alwaarde Stadt diver.

ſe maal afgeſneden wierde , ende de laatſte af-ſnydinge
geſchiede tot op 4 van de Stadt , 't welck men nieuw
Troyen noemde ; zynde de laatſte retraicte , gelijck als
1 te ſpeculeren is uyt de pourtraicten , daar van zyndege
plaat- druct : De beſtormers niet te min ſullen haar uy
terſte devoir doen ,om het nieuwe Retrenchement te

£ veroveren , met Pieck en Pieckte vechten,en doormid
del van ſtorm - leeren , continueel Granaten te werpen .
Maar bevint men het nieuwe Retrenchement ſtercker

te zyn , als men gedacht hadde , ſoo zyn debeſtormers

o geconſtringeert op de Bres te blyven ,de ſpade in de aar
deteſteken ,om metter haaſt een Borſt-wering,totha

tebevrydingcop tewerpen , ende cen Stuck àtwee te
plan

RDE
E DEEL
DERD
142 ..D'E
planten ,om het nieuw Werck te beſchieten, ende met

gewelt aan te grypen , haar gedurig anſtig makende,
met Granaten te kaatſen , met vele loole alarmen ende

ſtormen, die men hier en daar aan de Velting doen ſal,
valſche Baterien te planten , het Velts en Stadts teyc
ken te confonderen , om alſo onder de Vyant een ver
dacht te maken , ende alderhandeſuſpicie aan te bren.

gen , als oock met vuur-kogelen ende andere vuur:
wercken, in hare Amonitie huyſen , Wachten en A.
larm -plaatſen te ſchieten ,by dage en by nacht haar alſo
gedurigh in ſchrick houdende , tot de tijt dat men de
Veſting onderfyn gewelt gebracht heeft. De Veſting
nu veroverr zynde , moetmen alle de nieuwe Buyten
wercken demanteleren , de Graften diepen , de gerui

neerde Wallen endeBorſtwering in ſijn behoorlijcke
defentie brengen ; het water dat miſſchien , doorhet

door- booren vande Contre- ſcharp weg geloopen is;
wederom in de Graftleyden ,ende wat dies meer is.De

Veſting moet dan oockwederom verſien zyn ,meteen
getrouwenGouverneur,Ingenieur, Officiers,ende Sol

daten; als mede genougſame Proviant,Geſchut,Amo
nitie ende wat vorders daar aan dependeert.

Nota . Wat hier van de Aprochen ,Sappe , Gaal
derie, Mijne, Retrenchementen, in 'tgeneraal geſpro
ken is , verhope dat het den Lief hebbers aangenaam
lal zijn, want mijorintent en is niet geweeſt de Forti.
ficatie van ſtuck tot ſtuck in't lange te beſchrijven , ge
lijck andere Autheuren daar van wijdloopig in groote
Boecken getracteert hebben ; maar ſo kort (doch tot

depractijck genougfaam ) alsmijn doenlijck was.
Volgt
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Volgt nu de Gront-teyckeninge van eenbe
legerde Vešting , als de37° Figuur vertoont,
ende daar na een Veſting in perſpectiif, alsde
38° Figuur wyt-Wijst : wat aangaatde Gront

teyckening van de Belegerde Veſting, dat wort
klaarlick , door de letteren A , B, C , aan -ge

Defen, &c,
Eerſtelijck:
K. De Veſting.

D. De Trenchéen tegen het ontſet, met de Wack
ten om hem .

1. Quartieren van N.
R. Infanterie .
S. Cavalerie .

F. Trenchéen tegen de uyt-vallen vande Velting
G. Aprochen.
A L. Sappe.
L n. Gaalderie.

m. De kamer van de Mijne.
7. Reduyten.
P. Baterien ,

V. Een geſchoten Bres.
W. Het eerſte Retrenchement.

X. Het tweede Retrenchement,
Tot

144

Derde Deel van de Fortificatie .

Tot accommodatie van de goede Lief-hebbers der
Fortificatie, die haar noch in de konſt oeffenen ende
ſtuderen , als oock tot ververſinge ende onthoudinge
van hare memorie,ſo by voege ick noch een Compen

dium , waar in datfe onder -recht worden , hoe ſy met
weynig arbeyt alle uyt rekening,tot deſe materiedien

ſtig,fullen effectueren, door de tiende Getallen, ſonder
eens de verwerring der gebroken getallen ſubject te
zyn ; Als mede de extractie der Radix Quadraat, ende

Radix Cubus te vinden uyt rationale en irrationale

getallen, dit alles leer licht ende veerdig, 'twelck oock
dienſtig zijn ſal tot Solutien van de navolgende Que
ſtien .

Eynde des 3€ Deel van de FORTIFICATIE.

Imagen

019000

V Y F T I G H
LUSTIGE

QUESTIEN ;
met hare

S O L

S.

U

TI E N.

!
a

347

Vijftigh luſtige

QU E S

T I E N,

met hare

S

O L U T I E N.
Spetie in de thiende Getallen.
Eet dat de Mathematici hare maten ofte

W

Roeden deelen in 10 gelijcke deelen , (om

de minſte moeyten ) ende yder deel wort
genoemt voeten , ofte fcrupula prima, ende

ydervoet wederom gedeelt in 10 gelijcke deelen, ende

yder deelwort genoeměduymen ,ofte fcrupula lecun
da, endeſoo voorts; maar om alle haar kloverie voor
by te gaan, foo fullen deſe gedeelten kleyn genoug zijn,
CAdditie in de thiende.

ler wort niet anders als de gemeene manier van
opereren ghevolght : alleen datmen de teyckens
van de Gebrokens veritaat , ende de ſelve weet op ſyn

behoorlijcke plaats te brengen , ende dac geſchiet als
men de Getallen van eender foorte recht onder mal

kanderen ſtelt,als Roeden onder Roeden ,ende duymen

onder duymen
voorgaan, ende yder ſcrupel is een thiende deel
van de

de

K 2

; - Exem .

so Luftige Queſtien ,

14.8

Exempel.
Om te adderen 6 Roe

678 @

den, 7 voet , 8 duym , tot
5 Roeden 3 voet , ſo ſtelt

53

1 2 08

@

de getallen onder malkan
deren, als voren geleert is;

ende addeert na degemee
ne manier,ende behout hetgrootſte teycken, komt 12
Roeden, nul voet, 8 duym.

Subſtractie in thienden .
Stelt de Getallen van eender aard onder malkande
ren , ende doct als voren .

Exempel.
Subſtraheert 3 Roeden 6 voet,

14
36 0

van 14 Roeden ,komt 10 Roe
den 4 voet. Merct dat altijt het

het grootſte teycken blijft.

104 0

Multiplicatie in thiende.
Hier en is niet nodig dat men deGetallen van een
der aart onder malkanderen ſet, maar volgt de gemee
ne manier van Multipliceren , ende addeert de teyckens

van de Multiplicandus ende Multiplicans ,ende van het

Product foo veel Cyfer letteren af geſneden , van de
rechter na dellinckerhant,de getallen dan aan de ſlinc-e
kes

met hare Solutien .
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ker hant zijn Roeden , ende aan derechter-hant ſcru .

pula prima,en ſecunda, ende ſoo voorts.

Exempel.
Multipliceert 3 Roeden 2

32 0

voet , met 4 voet s duym ,

45

4 voet, 4 duym , want het facit

komt voor het facit i Roede ,

160
128

11440

is geſocht lengte , ende niec in
hout.

Diviſio in thienden ,
Volgt hier oock de ordina

rie manier van Divideren , ende om een valeur van't

facit teweten , foo Subſtraheert de ſcrupula van mal
kanderen.Noteert dat den Dividendus altijtmoet met

- den Diviſor van gelijcke, ofte meerder benaming zijn :

2"

ende dit is de kortſte ende generaalſte Regel.

Exempel.
Om te divideren 8 Roe

*x
2
86 ,
3441

den 6 voet, s duyın ;door
5 1 3 Roeden 4 voet , komt
voor 't quotient 2 Roe
den s voet;ende om duy .

men te weten fet een nul +
achter aan , ende dan voorts als ordinaris gewerckt.
K 3

Radix

so Luftige Queſtien ,
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Radix Quadraat.
Quadraat-getal is een Product van de gelijcke Ge
tallen , in hem felven gemultipliceert: ende den Radix

oftewortel,daar uyt, komt wederom het getal; Ende
om den Radixuyt een groot gecal te vinden, ſoo moet
men wel in memorie hebben de Tafel der Quadraat

getallen , van de 9.Cijfer-letters.

Exempel.
Den Radix te extraheren uyt een gegeven getal , te
weten uyt 148, ende om dit te doen,lo ſnijt van ach.
ter , van de rechter na de flincker hant , 2 letteren af,

ſoo lang alſt mogelickis , ende trect eerſt den Radix
uyt 't voorſte Getal, die hier i is, zijnde de eerſte letter
in't facit,ditgemultipliceert met de Genetuer 2 , komt
2 voor den diviloor : Segt dan, hoe menigmaal 2 in 4,
komt 2 voor de tweede letterin 't Facit.
Maar om te ſien of 2 oock wel

164
X 48
I

2

door kan , foo multipliceertde 2 in
hemſelven ,komt4, ende dan noch

deſe 2 gemultipliceert met den di
viſoor, komt oock 4 , trect dan 44

van 48, reit 4) dat het overſchot is;
ergo deRadix uyt 148 , komt 12 .
Maar om voeten en duymen te we.

148

ten ,foo ſet 2 nullen achter aan, dit

continuerende,ſalmén adinfinitum
de waarheyt naderen ,doch nimmer
pla

met hare Solutien ,

ISI

perfect krijgen , te weten , in irrationale Getallen.
Door de4 Propoſitie des 2e Boeck Euclidis , kan
men fien datde Genetuer is 2 .

Ander Exempel.
Als een Overſte heeft 1000 Soldaten , ende hy de

ſelve wil in een vierkante Slag - ordre ſtellen ; vragehoe
veel fullen op de zijde ſtaan ?
C

Operatio.
Trect hier den Radix als voren , fal komen voor 't

facit 31 , ende ſullen reſteren 39 , nu is verder de vrage,
hoe veel datter te

kort komen , op
R / 39

31
31

yooo

datter ſtaan kon

nen op de zijde
van de Bataille 32 ,

I

3

I

6.3

ende om dit te

39

doen , foo addeert
1 , tot het dobbel
van 't facit , ende

24

hier van ghetroc
ken het overſchot, komt 24; Ergo ſullen daar van -noo .
den zyn 1024 Soldaten , om te hebben 32 op de zijde

van de Slag- ordre.
Ν

ο

Τ

Α.

Generalen Regel : Als een van deſe vier Getallen
achter komen , foo en kan daar uyt geen perfect Radix

getrocken worden.
K 4

Vier

ovun

gecalien
Vier.

152

50 Luſtige Queſtien ,
Proba.

24
3) 9

416
5125

6136
74 %

8164
98

I

Noteert noch dele volghende ordre van Getallen te
fellen , alwaar men altijt perfect Radix extraheren
kan.

X2X
I

1|23|43211

1

2

Radix Cubus.
Cubus getal is een product, van 3 gelijcke ghetallen
door malkanderen gemultipliceert , ofhet is een pro
duct van een Quadraat -getal, in ſijn Radixgemultipli
ceert. Ende om den Cubus-wortel van een grootgetal
te vinden , foo moet men wel valt in memorie hebben

de Tafel Cuborum , van de 9 Cyfer-letteren.
Exem .

met bare Solutiena

IS3

Exempel..
Den Radix Cubic te extraheren uyt een gegeven
getal , te weten ; uyt 74088, ende om dit te doen ſoo

ſnijt af , van achteren, van de rechter na de flincker
hant, 3 letteren, ſoo lang allt doenlijck is, als men in dit

neifen-faande Exempel ſien kan , ende opereert.
Voorts alſoo ſegt, V
uyt 74 komt4,de eerſte let
74888 42
terin't
4 maal 4
8
74081 is 16 ,facit,ende
ende 4 maal 16
646082
komt 64 , ende dat ghe
2 ko
trocken van
ID00

74 reſt 10. De
Genetuer 3 ſtelt onder de z

4 -*** 16 ---- 64
3
3 Genetuer.

voorſte poſten , ende ge
multipliceert , komt 48 en
12  ;ܪdan ſeg ick wederom

IZ

48

4

2

hoe menigmaal 48 in 100,

96

komt 2 , zijnde de tweede
letter in't facit : maar om

8

8 48

48

te ſien of deſe letter niet te
8

groot is , loo multipliceert
8888

2 in ſigh felven , komt

42

en 2 maal 4 komt 8 , mul .

tipliceeert nu 2met48 ,ende4 met 12,komt 96 en 48,

ſet nu deſe 3 poſten lodanigh onder malkanderen ,dat
ier altijt een letter recht uyt ſchiet,ende dat geaddeert

komt 24088,ende dit gaattegen malkanderen op,ergo
voor’t facit komt 42 voor een zijde van een Cubus,dat

74088 inhout.Maar in irrationale getallen om voeten
KS

ende

IS 4

so Luftige Queſtien ,

ende duymen te weten, ſoo lecyder maal 3 nullen ach :
ter, gelijck in Radix Quadraat geleert is 2 nullen achter
aan te ſetten . Als 't facit 3 letteren hebben ſal, ſo ſet de

twee eerſte letteren,ſtaande in't facit,in haar quadraat,
werckt dan als voren geleert is.
Merckt :

Alsmen uyteen gegeven getal, Radix Sens de Sens
trecken wil , dat is een getal wiens quadraat in hem ſel.
ven gequadreert is , ende dat men wederom weten wil

het eerſte getal , ſoo doet aldus : ſnijt yder maal 4 getal
len van achteren af, de Genetuer is464, ende opereert
dan voorts als voren , &c.

Vijftigh Geometriſche en Algebraiſche
Queſtien , methare Solutien.
1.

M een Romer ofte Fluyt, hebbende een Form
OM
van een Konus ofte Pyramide, als de zijden een
parig recht loopen , in fo veel gelijcke deelen te deylen
als men begeert.

Exempel.
Poleert een Romer ofteFluyt die ick deelen wil , in
twee gelijcke deelen ,dat is,dat in het onderſte evenfoo

veel ſubſtantie in gaat, als in hetbovenſte deel , viens
zijue

met hare Solutien,
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De

AА

2000

D

*
*

E

KI
HΗ

1

10
:

}

10
10

100
10

B

1000

rø 806
Ontrent 8. B, T.

zijde A B lang is io. Doet aldus : halveert bet Cubus

op 10, 't welck is soo, ende Radix Cubus daar uyt,
komt ontrent 8 voor de zijde BT, nu ſeg ick dat even
ſoo veel nat in het onderſte deel BTGHK ſal konnen

gaan , als in het bovenſte deel ACDHGT. Op deſe
manier kan men een Fluyt deelen , in foo veel parten
als men wil, door de 19e Propoſitie , des 6e Boeck Eu
clidis, die feyt, neemt ſulcke ghedeelten uyt het Cubus
der Linie, daar de deelinge opkomen ſal , als men de
Figuur

so Luſtige Questien ,
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Figuurbegeert gedeeltte hebben , ende daar v € uyt
kome na u begeeren .
II.

Dewijl dat door experien tie bevon den is te Nim
megen ,wanneer een

yſere kogelſwaar is 8

pont , dat

dan ſijn Diameter is 4 duym : Soo is nu de vrage na den

Diameter , ofte dickte van de kogel , als de kogel ofte
kloot ſwaar is 343 pont?
Opereert
door een

generalen
regel ,
8h
4

3434

!

E

D

А

door den

Regel van
drien

с

B

al

dus , ſeg.
gende : als
de kogel 8
pondt
Iwaar is

dan is fijn Cubus op den Diameter 64,maar nude ko
gel ſwaaris 343 pont , wat ſal de Cubus op den Dia
meter zijn ? komt voor de Cubus 2 744 , ende hier uyt

V

komt DE 14 duymen , door de 19e propoſitie

des eerſte BoeckEuclidis, 'twelck u begeerenvoldoet ;
ofte doet aldus,door regula de tri : 2 geeft mijn 4, wat

ſalmijngeven 7 ?ſal komen ut ſupra, 14 voorden Dia
meter DE . Noteert dat dit alleen te verſtaan is , als de
fwaarte

M

met hare Solutieni
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ſwaarte van de kogel rationale getallen zijn ,datter de

Cubus-wortel uyt-getrocken kan worden.
III.

Een maat of Tal-ſtock te maken , waar op men da :
telijck ſien kan de ſwaarte van yder kogel , te weten :

kogels gegoten van eenerley ſpetie.
Omdit te doen, ſoo moeteerſt de ſwaarte van een
ſeker kogelbekent zijn ; Poſito dat de kogel in de voor

gaande Figuur genomen is uyt het Amonitie -huys, en
de ſwaarte heeft van een Canon -kogel , te weten 48

pont, Gijn Diameter is AB , ende deſelve gedeelt in ſoo
veel gelijcke (doch hoe meer hoe ſekerder) deeltjes
als men wil,genomen in 100 deeltjes.Om nu deeerſte
menſure, latus Cubus ofte Diameter van 1 pont te vin
den, foo Cubeert AB 100, komt 1000000 , ende dat

gedivideert door 48 , zijnde de ſwaarte van de kogel,
komt 20833s endeuyt dit product Radix Cubic is
voor de eerſte menfure AC van 1 pont , ende doet ſoo
voorts met de andere ponden,als 2,3 , & c. door de 190

propoſitie des 6- Boeck Euclidis,endedoor de 16e pro
poſitie des felvenBoecx.
IV .

Continué proportie.
Daar zijn gegeven twee getallen, de eerſte is 2 , de
ander is 128. Vrage , hoe ſalmen daar tuſſchen vinden
5 middel -proportionale getallen ? doet aldus:
Multipliceert het eerſte getal 2 , met het fevende
getal

so LuftigeQuestien ,
getal 128 , ende uyt dit product Radix komt16 voor
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het vierde getal , dan vorder het Quadraat van 't eerſte
2

.

128

getal gemultipliceert met
het vierde getal 16, ende

16

2

hier v & uyt , komt 4

V 25 % voor hetze getal. De an:

}
4

16

16 dere getallenkonnenvoort
lichtelick door Regula de
trigevonden worden,door

4

de 17e propoi. L. 6. Eu

oc

clidis .

V & 64
V.

Soeckt een getal dat meerder is als 1. , ende minder
dan 2,doch ſonder gebroken. Antwoort Radix 2 .

JO

Probeert het door de 470

propoſitie des 1e Boeck Eu

al

clidis , met een recht-hoecki

gen Triangel,alwaar yder zyde
van die den rechten hoeck be.

de , van die den rechten hoeck

I

Inalaman

grijpen is i , ende de Hypotenuſa ſal bevonden worden v
2 , dat meerder is als 1 , ende
minder dan 2 , want de Hypo
tenuſa BC is langer als een zij

I

B

А
1

V2

begrijpen , ende oock korter
dan de twee zijden t'famen, AB, AC , ergo depropo.

ſitie iswaarachtig,door de 20° propoſitiedes 1e Boeck
Euclidis.

Trucker
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VI.

Truck-tafel.

Als men den Bal van ſijn partie, leggende voor een
igal,wegen de poort, niet ſien en kan ,ſo is de vrage na

Oy

een middelom ſe even welwis konftigin’tgat te ſlaan,
doet aldus:
Poſeert dat uwen Bal

B

voor de Poort leyt als
in Agende u partie fijn

H

B G

Balleyt voorhetgat B, A

AC

meet dan DC , even ſo

lang als deperpendicu
laar AC , ſiet dan van
D over de kant yan de
Tafel, met een rechte

E

F

D

Linie, tot opde Bal B,

loo ſal de door-ſnydinge E, aan de kant van de Tafel ,
het punct zijn om daar op met den Bal A te ftooten ,en

de dan ſal den Bal A af-ſuyten met den ſelfden hoeck,
daar le mede op komt tot in B , ende den Bal B fal in't

gat B nootſakelijck moeten van den Bal A geſtoten
worden. De demonſtratie is lichtte begrijpen , want
de Triangels ACEende DCE zijn proportionaal, door
de 4e propoſitie des 1 ° Boek Euclidis;volgens dien zyn
de hoecken gelijcke Linien overſtaandemalkanderen

gelijck, te weten den hoeck CEA ,gelijck met den boek
CED , ende CED gelijck met den hoeck FEB , door de

sepropoſitiedes eerſten Boeck Euclidis,ergo zyn oock
mede

so Lustige Queſtiens,
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mede door de te gemeene bekenteniſſe , de hoecken
FEB ,ende CEA malkanderen gelijck. Daarom en kan
den Bal niet af-ſtuyten na G of H ,loanders het punct
E recht getroffen wort, ende de Tafel gelijck aangevule
is,ende geen bedrogh in den Bal bevonden wort,ende
door deoptica wort deſgelijcx beweſen , dat den Bal
met ſulcken hoeck af-Atuyt, als le daar op komt.
VIL.

Wanneer men de Schaal vergeten heeft van een
Caart., ende een Linie noch bekent is , gevonden in de
minut,lang zijnde 2 7 Roeden s voet. Vrage, hoe men

C '

5.11.10
F

>

B
نےرم
ت

ΑΙ

P

D

R
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met hare Solutiena
deSchaal veerdigh vinden lal, waar mede de Caart op
geſtelt is. Doet aldus :

Stelt eerſt de Linie die ghy gevonden hebt in de mi
nut AB 275
, maackt dan een lengte na u gheval
len , ende deelt die in sogelijcke deelen , als hier boven

: CD , ende ſtelt die op AC , als AD , noch eens alsDR
en noch 75 als RC , trect dan van C totB , en van
Ren D paralel daar- tegen, als RP en DF, ſoo is AF 10
Roeden , FP 10 Roeden , ende PB 57 0 , ende dat

is een veerdige methode. Maact den hoeck CAB, ſoo
kleyn ende groot als ghybegeert. De demonſtratiehier
van is op de 99propoſitie L.6. Euclidis gefondeert.
VIII.
Daar is een Toorn verheven boven den Horiſont in

Cin graden , in B 16 graden , in A 20 graden , ende

BC is 30 Roeden langer als AB. Vrage na dehooghte
des Toorns, ende diſtancien AD,BD , CD ,dat is van de

puncten daar de verheffing des Toorns geobſerveert is
Opereert aldus :
心E
..

10.

..

.SO

..

RDI

..

D

HID

LDI

..

SOS

DIG .

A B

TrectTangens Compliment van 20 graden2 7474Ż
, AD, vau Tangens Compliment van 16 grad. 348741
L
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duceert aan beyde zyden de gebrokens in heele ghe
tallen , komt 3892490000 + 13308 3000 x ghelijck
298070430 x , van yderzijdeafgenomen 13 308 3000
x, reſt 3892490000 ,ghelijck 164993430 % , diens
waarde des ix door de ex Cos ghevonden wort te zijn
236 1). Al de lwarigheyt is gheweeſt om een Linie
in waarheyt te weten , derhalven nu AB bekent is

236

, ſalmen lichtelick de Toorns hoogte konnen

vinden , &c.
X.

Als een Toorn voor - over hangt, ende nietgebouwt

B
G

1
0
0
0
0

0

X

M

2

A

D

M

.

O
O .

A

.

D

.

E

A

I 2

is
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so Luſtige Queſtien ,
is perpendiculaarop den Horiſont, ofte na het loot, lo
is de vrage, uyt wat reden datle niet ter neder valt ?
Het is onmogelick dat deſen Toorn , ſchoon datfe
ſlim ſtaat, ter aarden vallen ſoude, want den Triangel
in den Toorn ABG is minder ende lichter als de helft

van den Toorn ,ende het loude tegen alle reden zijn ,

ſoo anders de gront goet en vaſt is, dat het lichter het
fwaarder na hem trecken ſoude,derhalven ſal niet alleen
dat ſtuck ABG het ander ſtuck van den Toorn na Gich

ſlepen konnen , maar oock dat Centrum Gravitatis X
faluyt fijn plaets, na het Centrum der aardete wijcken
niet begeeren : Maar wanneer dat het Centrum Gra

vitatis X, komt aan de rechter zyde van de perpendicu
laar, uyt het punct A opwaarts getrocken, loo ſalnoot
fakelick den Toorn moeten vallen, ten zy datmenſe met

een goet muur -werck onder ſtutte, als t'Utrecht aan
St. Jans Kerck te ſien is.

Dat yeel gebouwen die ſlim ſtaan om ver vallen, dat
komt eenſdeels by de gront coe , als oock datſe in 't be
gin niet tot ſulcken intent gebout zijn om krom te ſtaan.
De feer konſt tijcken ronde Toorn te Pifa, ſtaande nef

fensde groote Kerckvan Marmor-ſteen , is niet perpen
diculaar op den Horilont, maar ſlim gebouwt.
X I..

De voorgaande Toorns zijde A B ,die ſlim ende niet

perpendiculaar op den Horiſontgebouwt is , te vinden ,
als men niet tot den Toorn gaan en kan.

Obſerveert in 't punct D , door 't hangen van 't A

Atrolabium , den hoeck C DB ,als mede in 't punct C
ders

0
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den hoeck ECB , ende meet de lengte CD , door deſe
bekenteniſle kan men lichtelick vinden door de Tri

gonometrie) de perpendiculaar BE , ende diſtantie CE.
De diſtantie CA wort ghevonden door 't ſtaan van het

Inſtrument ter zyden uytgaande met een rechten hoek,

e

gelijckals men aan de Figuur de preparatie klaarlik ſien
kan d, oor den Triangel CFA, ende dan getrocken CE
van CA ,reſt AE, ergo is de Hypotenula,ofte zijde van
den Toorn AB , door de 47€ propoſitie des cerſten

( Boeck Euclidis,openbaar, datde vrage voldoet.

F

XII.

Gegeven zynde een recht-hoeckigen Triangel ABC ,
wiens zyde AB 6, ende de differentie tuſſchen de Hy
potenuſa AC ende der rechterhoeckle zijde BC 2 ,vráge
na den Baſis BC ?

Door de 36€

propoſitie des 3€
Boeck Euclidis,

А.
is het Quadraat K.COMMONS

op AB even ſoo
groot alſt Para
JEDIPODU

logram AFGE , Li
de bereydinghe

B

hier van kan
E

men klaar ghe
noug fien , in de

Figuur. Daarom divideert het Quadraat AB 36, door

van
AD 2, gelijck zijnde AF, komtAE 18 , trect hier AD
L 3.
/

1
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50 Luſtige Queftien ,

AD 2 , reft DE 16 , ende gehalveert, komt 8 voorDC
die gelijck is BC door des Circkelsdefinitie,dat het be
geeren was , ende dit is een korte ſolutie , daar het an

ders door de Tafel Sinus wijt -loopiger te ſolveren fou.
de vallen .
XIII.

و

(م

TO

Daar is een Triangel ABC van de welcke den hoeck
BAC 59 graden 29 minuten, deperpendiculaar FA 12
Roeden ,den Baſis BC 14 Roeden. Vrage na de lengte
der andere z zijden , BA en AC ? doet aldus :

Preparatie.
Stelt eerſt den

А

hoeck BAC op
de Linic BC , als
CBE , ende trect

ner

een perpendicu .
laar BH op BE ,
K

trect oock een

perpendiculaar
uyt de helft van
BC als GH , foo

HΗ

.

B

c

ſullen de Linien
GHen BH mal .

kanderen door
E

ſnyden in H, dat

het Centrum is , uyt welck een Circkel om de Triangel
ABC beſchreven magh worden : Dit wart beweſen ,
doos

la

C

19
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door de 19 en 32 propoſitie des 3e Boeck Euclidis.
Solutie.

Trect den hoeck EBC 59 graden 29 minuten v
, an

den hoeck EBH 90 graden , reſt voor den hoeck GBH
30 graden 31 minuten, nu is lichtelick door den Tan
gens te vinden GH , komt 412 2 , ende doorde 47°

propoſitie,des 1 ° Boeck Fuclidis BH ,diegelijck is HA,
tred GH412 @van AF 12 , reft AK 788 2 , we:
derom door de47€ propol. L. 1 , wort KH bekent 192
gelijck FG , ende FG , getrocken van BG , reſt
FB 508 3. Dit ſal dan genoug zijn om tot fijn be
geeren te geraken.
XIV.
Daar is een

Slijpſteen ,die
twee perſo

on

TO TONDORIO

NASIONAL

nen toekomt,
nu is de vra

ge , hoe veel
mil

dat den eerften daar van
fal moeten

D

R.ADOIRO

.

B

K

ſlijpen ,op dat
den anderen

niet te kore

А

en komt ?

Poleert dat

de Steen in fijn diameter DB dick is 28. voeten , ende
het
L4
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30 Luſtige Queſtien , ;

het gat in 't midden daar de Steen om -drait 4 voeten in
ſijn diameter m n.

Solveert deſe queſtie door de 19e propoſitie des6e
Boeck Euclidis , die ſeyt dat alle geproportioneerde Fi
guren tegen malkanderen ſtaan , gelijck hare quadraten

An

ор hare gelijck.ſtandige zyden. De Steen is ABCD,
ende debereyding daar op de geſtippelde linien. Trect

van het quadraat van de diameter van de Steen DB 784,

het quadraat van de diameter van het gat 16 reſt 768 ;
ende dit gehalveert (uyt oorſaack datick dc Steen ten
halven wil gedeelt hebben ) komt 384 , ende hier toe

geaddeert het quadraat van den diametervan het gat 16
komt 400 , ende hier Radix uytkomtzo voor KS, en
de dit gehalveert komt 10 LS, ergo lalden eerſten van

AP

de Steen moeten ſlypen , dedickte CS , 4 voeten, ende
den anderen SL , zynde het reſterende van de Steen ;
maar door dien SL niet gans af geſlepen ende totvor

deel van den anderen gebruycktkan worden , ſo diende
den eerſten van ſijn portie L S een weynigte miſſen ,& c.
XV.

Vrage na 4 getallen ſoodanigh als ick de lelve door
malkanderen multipliceert ende addeer , dat de produ.

čten gelijck fullen zijn ?
Neemt driegetallen van quantiteyt als ghy begeert ,
ende ſet voor het vierde getal 1x , ende weret daar me
de nade propofitie , als of 1x het ware getal was.

Polito , dat de vier getallen zijn 4, 5, 6 , 1x , deſe
door malkanderen gemultipliceert, komt 120 x, neemt

dan van beydezyden wech 1x ,komt i 19 x,gelijck 15,
diens

tan

to

met hare Solutien .
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diens waarde van ix komt
zyndehetvierde getal,
dit kan men lichtelik proberen.Door deſen Regel wor
den ontallicke diergelijcke ſchoone Exempelen gelol

veert,doch altijtmet een getal dat eengebroken is,uyt.
genomen 2,2.Derhalven plach den treffelijcken Arith
meticus Adam Ries deſe neffen -ſtaande Figuur

212
212

altijt boven fyn Symbolum te ſetten.
XVI.

Als men 7 met 8 multipliceert ende 't facit uyt

brengt 30, loo is de vrage, hoe veel dat doen zal , als
men 2 tot 3 addeert, antwoort, 2 j8 .

Den Regel is aldus :

Gelijck het ware product56 , komende van 7, met
8 gemultipliceert,tot ſyn valiche,alloode ware additie
s,komende van 2 met 3 , geaddeert tot ſyn valſche.

Probeert het , ende ghy lult bevinden voor u begee
ren 25. Diergelijcke ſoude ick meer konnen voorſtel
lén, dan tot een andermaal ,alſoo mijn intent niet en is
om wyt-loopigh, maar ſoo kort als hetdoenlijck is de
Lief-hebbers hetſelve voor te ſtellen .
XVII.

Een getal te vinden,gedivideert zynde door 7 , dat
ter overſchiet 4; door s, 3. door 3, 1 .

Ofte men kandeſe queſtie alfoo voor-ſtellen : Daar
is een Man (hebbende een hant vol Roſenobels ofte

Schellingen ) die laat de felvige onder eenige andere
Schellingen vallen , die hem niettoe en komen. Nu is
LS

de

50 Luſtige Queſtien ,
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de vragehoe deſe Man fyn Schellingen wederom krij
gen zal,als hy niet en wiſte hoe veel dat hy daar gehadt
hadde, maar alleen onthouden, dat als hyſe teldemet 7
datter overfchoot 4, met 5 , 3. met 3 , 1 .

Soeckt het getal door deſen Regel aldus : addeert 7
en 4 komt 11,dan heeft men voor de 1e letter 7,ende
z ſo lang geaddeert datter 3 over
ſchiet, komt 18 voorde zeletter ;

35 (74
513

7 multipliceert 7 met 5 , zynde de

311

18 1 ° ende 2e letter t' ſamen , komt
35

35, dat geaddeert tot 18 , ſoo lang
datter i overſchiet , komt 88 , en

53 de men zal hebben voor de ze let
35

ter 88 , ende is het gheſochte ghetal.

88 Maar noteert hier datter noch

grooter getallen gevonden konnen worden, derhalven
en laat u niet abuſeren nochte bedriegen , want om een

ander ſom te krijgen, ſo multipliceert 3 maal 35 , komt
105, dit geaddeert tot 88 komt 193. Om dan dit ge
tal wel te weten , ſoo moetmen conſidereren dat een

mans- perſoon niet veel over de 88 Schellingen in de
handen vatten kan ,want anders ſoude het ſoo lichthet
getal 193 konnen zijn,alshet getal 88,daar van wel o?
gelet moet zijn, & c.
XVIII.

i물
Vrage , of het kan geſchieden dat yemant van een
punct tot een ander continue nadert , nochtans daar
toe nemmer en komt? Antwoort, Ja. Ende dat be
wijs ick aldus :
Laat .

11
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Laat het punct A Amſteldam zijn , ende het punct
B Utrecht. Treck een perpendiculaar op de Linie AB,
als A.G , ende verlengt AB ontrent in K, ſet dan op deſe
verlengde Linie de voet des Paſlers, alsin E , ende met

de ander voet een boge gemaeckt over G , tot de Linie
AB , rakende in H , foo isdan alrede Hnader tot Am

ſteldam als Utrecht, fet noch eens de voet des Paſſers
als in F, ende wederom getrocken over G, rakende AB
in L , ſoo is dan het punct L nader tot Amſteldam , als

7 het punct H,ende dit continuerende en ſal men nimmer

tot Amſteldam konnen komen, want ſoo het mogelick
was, datdeHypotenuſa EG ,of FG , in 'c punct A qua.
men , ſoo moeſte de Hypotenuſa de Baſis gelijck wor.
den,dat vals is,ſtrydendetegen de 18€ propofitie des 19
Boeck Euclidis : ende wanneer ick de Pallervoortſette

na K , ende treck over G ,ſo ſal altijt de Linie ABnader
tot A door -ſneden worden , want was het moghelick
dat de doorſnydinghe L niet nader tot A was , als de

door-ſnydinge H , loo moefte volgen datFEG gelijck
was
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was FG, of FL , ſtrydende tegen de 20 propoſ. L. 1 .
ende 7 , des 3° BoeckEuclidis.
Merckt :

Temant ſal miſſchien deſe queſtie wonderbaar voor
komen ,endeleggen ,contrarie ſiet men in de dagelijxe
practijck : maar die lullen dit moeten weten , dat als
men tot op de leſte pas,voet, duym ofhayr breet geko
men is, dat men dan verder avanceert alsmen behoort,
door dien dat het in iemants macht niet en is om ſulcke

kleyne gedeelten te konnen in practijck deelen , ende
avanceren,derhalven ſoo en komt men niet alleen tot

het punct, maar oock daarover.
V E R V O L G H.

Arithmeticè Demonſtratio : Laat Amſteldam van

Utrecht in een rechteLinie diſtant leggen 4Mylen.Po.
ſeert dat men 3 mylengepaſſeert is , foo reſteert noch

een myl, en om Arithmeticè't eynde van deſe myl te
naderen ,foo ſet eerſt 3i,fo is alrede 3ś nader by 4 my.
len als 3 , nochtans en iſt niet gans 4, oock mede is 31
nader by 4,als 3 ;,alsmede 37 , 39893 i ende ſovoorts

kan mengedurigh ſettendat het eene ghetal het ander
overtreffen fal, ende nochtans nimmer 4 worden .Hier

uyt beſluyt ick oock , dat men hetgetal continué ver
meerderen kan ſonder tot z te geraken, Blijft dan hier
by, ende hout de queſtie ſtaande.
XIX.

Daar zya 2 gelijck -beenige Triangelen ABC, ABD,
waar
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waar van de beenen AB,AC ,AD,van beyde malkan
deren gelijck zyn , te weten yder 5, endeden Baſis BD
van deeene is 6, ende de Baſis BC van de ander 8 ,noch

tans ſegick dat de Triangels even groot zyn .
F
Seeds ,

D
OIBAD

9

B

A

3

1.

Dele Triangels zyn aldus gevonden : Soect eerſtvan

den Triangel ABC den hoeck BAC,waar van den Baſis
BC is 8 ,ende de beenen AB, AC, is yder 5 , ende ſtelt
dan den hoeck DAB loo veel onder 90 graden , als de

ander boven gograden bevonden wort ,ende door deſe
drie bekende termen in den TriangelDAB , kan men
lichtelick vinden den Baſis BC, die hier 6 bevonden zal
worden .

Noteert datmen alleen 2 Triangelen , wanneer dat
de beenenyderis zyn, ſtellen kan van gelijcke groote,
Hoor dien de Circkel alleen in twee puncten door-Ine
den

50 Luftige Queſtien ,
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den mach worden , als inC enD , ende CD loopt met

A B paraleldoor de 27€ propoſitie des 1e Boeck Eucli
dis, endeFC is gelijck met FD , door de 26 propoſitie
des 1 ° Boeck , ende door de 37 propoſ. des felven Boek
zyn de Triangels ABC, ABD even groot, endemalkan

deren gelijck ; te weten , van inhout, want daar is een

grootonderſcheyt tulichen gelijck ende even groot, een
dinck kan een ander dinck gelijck zyn van form , noch
tans niet van eenen inhout ,ofte groote. De queſtie is

dan beweſen . Ende door délen Regel is vele Lief-heb.
bers dat Ysgebroken , ende den weg gebaand, om dier
gelijcke konft-rijcke queftien meer te vinden.
le

XX. ,

Eenſluckgeſtelt op45 graden, ſal op het verſtſchie

ten. Want alshet ſtuck geſtel is op 45 graden , ſo valt a

Ve

de kogel in L op 20graden in K ,opro graden in H.
Ri

P

IN

D

40

C
B

А

HKL

Nu dele drie kogels maken eenerley bewegingh med
de

met hare Solutien.
175
* de rechte linien AB, AC, AD ,die genaamt wordenmo
tus violentus , maar als nu de motus mixtus aanvangt

loo fal de kogel, geſchoten op 45 graden, het verſte val.
len :want dekogelgeſchoten op 60 graden , ſal wegen
fijn groote hoogte, komendein de motus mixtus, haaſt
De

een eynde nemen , ende vallen na de motus naturalis

dichter by het Geſchut A , als een van de andere 2 ko
i gelen ,datnootfakelick zyn moet , vant ſchiet de kogel
perpendiculaar om hoogh , foo ſal dekogelPwederom
in de mont van 'tStuck A vallen , wel te verſtaan , loo
het Stuck loot recht ſtaat , ende het ſelve geen fauten

heeft, eenparigh geladen , nochte van de wint verhin
dert wort. Maar dekogel geſchoten op 20 graden ,en

kan ſoo wijt niet vallen alsL , door dien de kogel dich
ter langs de aarde, die kout en vochtigis,paſſeren moet,
want dat heb ick geſien , als de Vyant ſchieten wilde
over de Riviere genaemt de Schelde,water-pas ofte een

weyniggraden hooger ,dat de kogel dan dekantvan de
Rivier niet bereycken konde , maar viel in’twater ; ter

contrarie als ſe ſchoten ontrent op 45 graden ,lo zijn de
kogels in de glaſen , ende over deHuyſen gevlogen, dit
geſchiede met een Mulquet, ende ʼtſelveſal een Canon
oock doen .

XXI.

Hoe de Muſquettiers op de Vyant vuur ſullen geven,
op datle geen mis - fcheuten doen.
Polito, dat ABCD een vierkante Troupe is , ende

HKE F iseen ander daar tegen geſtelt. Laat dan het
Gelidt H K aldus vuur geven , datſe alt'lamen hare Muf
quetten
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quetten aanleggen op de middelſteSoldaat , van 't Ge
lidt BC, ſoo ſullen de ſcheuten haar leer raar ende kon

ſtelick verſpreyden , dat niemant lichtelick zal konnen

in
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miſſen ,want worden de voorſte nietgeraackt, ſomoe

da

ten doch de achterſte hayr laten , ende de voorſte Sol

7

daten die in 't Gelidt BC zijn aan weder- zydede mid

delſte Man, ſtaan dan ſeker. Daar zyn eenige geweeſt
die dit anders ordonneren wilden , ſy wouden hebben
dat men de Troup HKEF verdeelen ſoude in twee dee
len ,den een ter rechter ende de ander ter ſlincker-bant,

geſtel
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geſtelt, als de Troupen Men N vertoonen, deſe ſchoten
fouden welgewisgaan, maar de Vyant wort alte groo .
te avantagie gegeven , ende kan op u los-branden met
13 Mannen , als van het Gelide BC, en de Rijen BA , en
CD, dat hy te voren niet doen en konde,dan alleen met

s Mannen, als van B C , als mede is dat het principaal.

ſte, dat u Troup geſepareert is, derhalven in ſulckenge
val ſuſtinereickde Troup foo goet alsgeſlagen .Deſes
ordre van Scharmucleren kan dickmaal te pas komen
tuſſchen kleyne Partijen enderencontren , om de ſelve

te gebruycken . Men moet Geleder - wijs loſſen , ende
niet alcemaal op een tijt vuur geven , ende uyt geſcho
ten hebbende, ende malkanderen genadert zynde , ſul

len haer zijd-Geweer uyt- trecken, ende vallen opde
over-geblevenen furieuſelicken aan , vattende de Muf
quet in de ſlincker-hant,ofneder-leggende;als de Fran

len deden in de Slagh voor Rocroy , daar ſe victori
feerden , & c.
XXII.

Daar zijn twee gelijkſormige Circkels ofte Fortreſieni
waar van de grootſte A isin ſyniomloop vuur gaans,
ende dekleynfte Bj uur gaans, ende in de kleyníte zyn

100 Soldaten,ende 5oBaracken, cot beſetting van no
den. Vrage, hoe veel Soldaten ende Baracken fullen

van node zijn inde grootſte Fortres; op datſe na propor ,
tie even ſterck zijn ?
Solveert dele queſtie doorde19 ° propoſitie des 6è

Boeck Euclidis; leggende: gelijck het quadraat van de

kleynſte omloop tot fijnen inhout, alſoo hetquadraat
M

van
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van de grootſte omloop tot defyne,ende falkomen900

Soldaten ,ende4 50 Baracken,die daar vandoen zyn tot
het groote Fortres.
XXIII.

Daar is een ronde Stadt , ontrent gelijck alsLeuven
in Brabant , wiens. Circonferentie is 4000 paffen...

Nu is de vrage , hoe veel Huyſendaar in gebouwt kon
nen worden,wanneer een Huys langis 20 paſlen, ende
breet 10 paſſen ?

Tot Solutie van dele queſtie moet men nootfakelick
weten deproportie van Archimedes, die leyt , als den
Diameter is 7 , dan isde Circonferentie 22 ſeer naby .
Deſe
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Deſeproportie machmen welgebruycken ineen Circ
kel, die niet grooter is als de Circonf. van den Aard

kloot. Iemant mochte mijn hier vragen ofdit nietper
fect kan gevonden worden ? Tot antwoort, perfect on
mogelick , maar wel de waerheyt continue nader , on

1000, op 100000 en meergedeelten.Ergo, en fal oock
nimmerperfect de quadrature Circuli getrocken kon
nen worden. Doorhulp dan van deſe proportie Archi

medes , loo ſegt :als de Circonf. is 2 2, dan is den Dia
meter 7 , wat ſal den Diameter zyn , nu de Circonf. is

4000 ? komt 1272 ; ende dele helft gemultipliceert
met de helft van de Circonferentie , komt den inhout

vande Circkel, ende dit product gedivideert door200,
want het Huys is io paſſen breet, ende 2 o paſſen lang,

ende alſo konnen in de Stadt 6360Huyſen geboutwor

den. Noteert de ordonnantie der Straten ende Merck;
ten , & c.
XXI Y.
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Daar is bekent gegeven van het Paralogram
M 2

ABCDEF ,
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ABCDEF , de Linie AK 13 , KE

, ende AB is

dobbel aan A F. Vrage na dezyde van 't Paralogram ?

Regel.
Treckt van 3 maalquadraatAK ,4 maalquadraatKE,
uyt de reſt Radix, ende daar by geaddeert k E , ende
daer van,komt voorAF6. Ergo is AB 12,ditheeftfyn
fondament in de Algebra.
Om nu vorder A Cte vinden, dat doet aldus: Trect

KE »,van de gevonden AF6 , reſt svoor Am , ſegt
dan door Regula de tri, gelijck Ams,totmK 12 ,alſoo
KE 1 , tot ED; komt 23, die gelijck isB C , foo is dan

or

AC oock gevonden 145, dathetbegeeren voldoet..
XXV.
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Daar is een Triangel A B C,waat van bekent is de
pers
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perpendiculaar AD 12, EC 4, CF 2 , zynde de diffe
rentie , als ick tteck uyt A over B , door E tot in F.

Vrage na dezyden van den Triangel?

Regel:
Trecktquadraatder differentien van malkanderen ,
reſt 12 , gelijck dan dat getal tothetquadraat op de dif
ferentien van de zyden FC 4, alſo quadraatvan de per

pendiculaar 144 , toteen getal 48, ende dat ſelvegead.
deert tot het quadraat , op de helft van de differentien
der zyden FC komt 49; endeRadix hieruytkomt 7,
ende af getrocken dehelft van de differens der deelen,

van den Baſis2 , komt voor 't kleynſte deelBD s , de
reſt is nu lichtelickte vinden .

Solutie door de Cos.
ofeert voorAE 18.

Trect quadraat AD 144, van quadraat A E 18 , reſt
1x* --- 144, hier v uyt, komt voor DE VV. ix '-144. Addeert quadraat DC 1X2.- 128 + vy. 64

X2-92 16,totquadraatAD,komt 1x + 16 + vv.
64 ** -- 9216 , dat gelijck is quadraat AC 18 ° + 4 x

+4. Neemt van beyde zyden wegh ıx' +4 , reſt

12+ r V.64x * -- 9216 , gelijck 4 x , van beyde
zyden wegh genomen 12 , reſt v V. 64x2-9216 ,
gelijck 4x--12 , dit gequadreert, ſoo komt de verge
lijcking64x*-- 9210 ,gelijck 16 x°.- 26x + 144,0p
beyde zyden weg-gengmen 16 x' , ende op beyde zy
den geaddeert 92 16,reft 48 x'gelijck -- 96x79360,
dit ontbonden door de 3. Æquatie inde Sens Cos,komo
M 3

yoor
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voor de waerde van 1x, 13; endehier toegeaddeert 2 ,
komt 15 voor AC, het reſterende is licht ghevonden ,
ende wil het den verſtandigen bevolen laten.
XXVI.

Daar is gegeven een TriangelA BC ,waar van den
hoeck A B C is recht , de Linie A D 28 , dat is daar de
B
>

1
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20
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B

E
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perpendiculaar D B den BaſisA Cdoor-ſnijt, ende des
Linie D Cis gelijck AB. Vrage na de zyden van den

Triangel, om deſelve meet-konſtigh, of door de paſſer
te vinden , endede Figuur op te ſtellen , doet aldus :

Regel:
Stelteerſt met de paſſer de lengte AD op't pampier,
op ſijn maat , ende op de helft neder-waarts getrocken
een perpendiculaar,ſoo lang als A D ,die is BC :verlengt
dan AC de helft van AD , tot in E , loo lal AE even

ſoo lang zijn als DC, ofA B, volgens de poſitie. Ergo ,
'twerck is volbrocht, ende dit is mede een van de raarſte

trecken , komende uyt de Cos. De volgende queſtie is
noch een op deſe ſelfde materie, als men ſien kan .
XXVII.

Daer is bekent gegeven van den recht- hoeckigen
Triangel ABC , de zyde BC20 , ende her ſtuck van
den Baſis AD9 , dat is daar den Baſis AC van de per

pendiculaar D B (vallende uyt den rechten hoeck B)
doorſneden wort.Vragehoe men deſen Triangelmeet
konſtigh vinden , endeGeometrice op.ſtellen ſal?

Regel:
Set AD 9 op lijn maat, ende op de helft een perpen
diculaar neder-waarts getrocken , foo lang als BC 20,

die is F E, van Fgetrocken tot D , ſtelt dan de voet des
paſſers in D,ende een boge gemaeckt over E, door-Iny
dendeDFin G, lo lal G Feven lang zijn met DC. Ergo
M 4

de
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tic

de queſtie is voldaan , want wegen de reſt en is geen

.

ſwarigheyt.
Diergelijcke ſchoone inventien ga ick om kortheyt
voor-by,ende late de ſelve de Lief-hebbers (haar exer
cerende in de Cos) wyder na te ſpeculeren .

1

D

XXVIII .

C
1

Divideert 12 in twee deelen,ſoodanigh als men de
ſelve t'famen multipliceert, dathet product 2y 3. Vrage
na de getallen ?
Doet alius :

Poſeert voor het eerſte getal ıx ,ergo moet het twee
de zijn 1 2 -- 1x , ende wercke dan voorts na de propo

ſitie, dat is , Multipliceert 1x met 12 -- 1x,komt 128IX ?, gelijck 3. Dit ontbonden door de vierdeÆquatie,
fal

1
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fal voor de waerdye van 1x komen 6 + V 33 ende
6V 33 , ende dit zijn de twee getallen wanneer
men ſet ſamen multipliceert , dat het productmaken
fal 3. Als men licht door deBinomiſche getallen pro
beren kan.
XXIX .

Der zijn 2 perſonen als Abraham ende Iſaac: Iſaac
Eryt tot Abraham geeft myn 8 Schapen , ſoo hebbe ick

9 Schapen meer als ghy , daar tegen antwoortAbra
ham, geeft myn van de uwe 6Schapen , ſoo hebbe ick
daar viermaalſo veel als ghy, ende dan noch een. Vrage
hoe veel Schapen heeft yder gehadt ?
Poſeert tot een Coffiſch antwoort , dat Abraham

gehadt heeft ix Schapen , ende Iſaac 1 B Schapen . O

pereert voorts nadepropoſitie , -ende om corvergelijc
kinge te komen , foo moet tweemaal de waarde van

i B geſochtworden,ſo ſal zyn- x + 7 gelijck 18--7.
Dit ontbonden fal kornen voor de waardie van ix , 19,

ende voor de waardie van 1 B 12 , ergo Abraham heeft

19 Schapen, ende Iſaac 12 gehadt, dat licht om te pro
beren is.

Noteert dat myn intent'hier niet en is geweeſt om

de Cos te leeren ,maaralleen eenige exempelen totre.
creatie voor te ſtellen, op dat deLief-hebbers fien kon
nen wat voor koft dat de Cosis. Derhalven fal het met

weynigh woorden genoug zyn geſeyt.
XXX..

Als men in de Zuyder-Zee op het Schip A voor
MS

Ancker

so Luftige Queſtien ,
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Anckerleyt,ende ſietvanverre drie Toorns, waarvan
deToornsBC van malkanderen ſtaan 300 , ende CD

600, de hoecken BAC 17 grad .CAD 34. grad. Vrage
hoe ver is men van yder Toorn , als de drie Toorns in
een rechte Linie ſtaan ?
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Préparatie.
TrecktEG paralel met BD , de Linien HF, IG,

zijn perpendiculaarop AB , ende de Linie FK is per
pendicular opGI endedoorde 2 propo des 6e Boeck,
Eu.
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Euclidis, is de perpendiculaar HF totGK , als so
20 ,

ofals 1 tot 2,endedoorde4 propof. L.6. Eucli

dis,zyn deTriangelsFKG en EHF proportionaal.
De Linien E F, FG, EA, FA, GA , moeten al t'la

men eerſt in proportie geſochtworden , dat licht door
tafel Sinus gedaan wort , want de bereydinge fiet men

klaar inde Figuur si Segt dan door Regula detri , ge
lijck de valſche FE tot ſijn valfche EA , alſoo de ware
BC tot ſijn ware B A. Handelt even loo, om CA ende
I DA te vinden, tal komen voor het facit BA 1025,CA

950, ende D A 1067.
VERVOLG :

Geſteltdat de hoecken groot zyn B A C 20 graden ,
CAD 60 graden , ende de diſtantien AB go Roeden ,

ende de proportie van BC tot CD, als den hoeck BAC
tot den hoeck CAD, dat is , als 1 tot 3. Vrage, hoe
wijt dat de Toornen van malkanderen ſtaen ? Komt
voor het Facito
XXXI.

Om tegens twee Bolwercken als A en B , daar men

niet by kan komen , 2 Baterien te planten ; ſoodanigh
datſe paralel met A B ſtaan,endedat de Baterien kruys
waarts op de puncten van de Bolwercken vuurgevende,

even wijt hebbende te ſchieten :Genomen datdeeerſte
Baterie ſtaat in C. Vrage na de plaats van de tweedeBa
terier ?

opea
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Operatie.
Soeckt eerſt de paralelle Linie CF , door de zoe en .
2 16 propoſ. L. 3. Euclidis. Stelt u inſtrument in C ,.

endelietdenhoeck ACB af, dan gaat in't Velt, ſoo
C

lang datghy den felfden hoeck wederom vint als in D ,

welcken hoeck is ADB , dan liet den hoeck ADC af,
ende

|
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ende ſtelt u Inſtrument in C , ende geſien deni hoeck
BCF, even foo groot als den hoeck A DC , ſoo ſal CF

paralelzijn tegen AB. Noteert hier in 't voor-by gaan ,
dat de paralelle Linie CF ende de diſtantie AB ,konſtig

doorhulp van 'tCompas , ofte Magneet-naalde had
konnen gevondenworden.

Om nu C B even ſoo lang te hebben als K A , ſoo

ſoeckt de lengte CB,gelijck menordinariseendiſtan
tie vint, endedeſelengte moet,volgensdeſe queſtie, e
ven lang zijn met K A , ergo K A genomen voorde ge

vonden lengte CB: ende AC, kan men oock vinden als
men ordinaris een diſtantie vint.

Obſerveert den hoeck A CF , dan heeft men 3 ter.
men in den Triangel ACK bekent;te weten de Linien

AC, CK, ende den hoeck ACK. Ergo wort licht door
de Triangels-metingh de Linie C K gevonden ,zynde
de diſtantie van de Baterien C en K, 'twelck de que.
ſtien voldoen zal.
XXXII.

Om een Stock fijn lengte af te metenals hyuyt het
water ſteeckt een lengte diemen meten kan. De Stock
moet perpendiculaar op den Horiſontſtaan ,endeop de
gront,alsin haar Centrum , beweeglick .

Operatie.
Laat AC de Stock zijn,endede lengte dieſe uyt het
water ſteeckt is B A 2 voeten : Beweegt de Stock tot
datſe effen aen 't water met haar eynde A raackt, als in
meer dan de lengte B F, bevonden 8 voeten . Segt
dan
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1
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D

dan door Regula de tri, ende door de 13e propoſitie
des 6e Boek Euclidis ,ende 31€ propof.des 3° Boek .Ge

lijck AB 2 tot BF 8,alſo BF 8 tot BD ,komt 32,hiertoe
geaddeert AB 2 komt AD 34, hiervan de helft, is voor
1

AC 17, zynde de lengte van deStock , ende als men 2

van 17 trect, reſt 15 voor de diepte van de Rivier. Dit
is myns bedunkens eenſubtile ende luſtige queſtie,met

f

weynigh moeyten geſolveert , 'twelck ick dickmaal in

TE

Practijck geprobeert hebbe. Noteert dat op alles nauw
tegard genomen moet worden .
XXXIII.

Eenvierkante Bataille van aard te maken , als er zijn
32 Sols

met hare Solutien .
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32 Soldaten, ende yder Soldaat ſal in't Gelidt van mal
kanderen ſtaan 3 voeten , ende in de Rije 7 voeten .

Vrage hoeveelSoldaten ſullen daar moeten ſtaan in't
Gelidt ende in de Rije.
Doet aldus :

Multipliceert 32 met 3 , zijna

( 15211 de de plaats die yder Soldaat be.
Haat in 't Gelidt , dit divideert
心E

door 7, zijnde deplaets die elck
Soldaat in de Rije beſlaat, komt

13 , hier uyt getrocken den naften vierkanten wortel,
komt 4 voorhet getal derSoldaten die in de ry ſyn
moeten : divideert dan 32 door 4, komt 8 voor de Sol
daten die in't Gelidt zijn moeten. Soo ſal dan komen

voor de Bataille 8 in'tGelidt, ende 4 in de Rije: de
gront ſal zijn in 't vierkant 2 1 voeten .
Noteert datmen oock niet en ſal eerder een vier

kante Bataille van aarde konnen maken , ofmen heeft

* ios Soldaten . Diergelijcke kan men Geometricè fol

$ veren aldus:Set op AG 7 deelen , yder deel 3 voeten
lang, ende opA edrie deelen, yderdeel y voeten lang.
Ergo AG ſal even ſoo veel lengte aard hebben als AE,
te weten yder 2 1 Voeten, & c .
XXXIV .

Om 432 Mapnen ſoodanigh in Slagh -ordre te ftel
len, datter een proportie van Soldaten isals3 tot 4 dať
is

192.
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is als'er 3 in de Front zijn , foo lullen daar 4 inde gront
ofte Rije moeten zijn.

Operatie.
Divideert het getalder Soldaten 432 , door den in
hout van'tParalogram 12 , (komende als ick 3 met4
multipliceer ) ende uytdit product getrocken Radix,

komt6,ende dit gemultipliceertmet de gegeven pro
portie als 3 en 4,1al komen 18 Soldaten die in de Front,
ende 24 die in de gront moeten ſtaan . Proba. Multi

pliceert 18 met 24, komt 432 Soldaten, als ut ſuprai
XXXV .
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Omváneen Fortres,ofte van een Troigne, oftévan

een Figuur alsdeſeboven-ftaande Figuur A uyt-wijft
af

methare Solutien .

M
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1

MM

afte nemen, ende buyten deſelve metter haaſt gelijcka
| fórmigh te reduceren.
Doet aldus :
Stelt een punct buyten de Figuur nauwel gevallen,
als in C,doch met die bepalinge datſe verder van de Fi...

guur ſtaan moet als de Figuur dick is,endevan daar ge
trocken rechte Linien tot alle de hoecken , als in

D,F,G, H, K, ende die gedeelt in 2 gelijcke deelen, en
de trekt dan van heteene punct tothet ander , dan is
de Figuur B gelijckformigh met de Figuur A , ende
oock , van de felve , volgens de propoſitie. Dit heeft

fijn fondament uyt de 19epropoſitiedes 6 Boeck Eu
clidis.

Sonder ewijfelverſtaan de Schilders deſe propoſitie
wel , want als ſy op de halve lengte van de Troignen
een ander geproportioneerde Troigne maken willen ,ſo
en gelooven ſy niet dat de Troignen ; loo groot ſoude
zijn , maar van de Troignen , ende washeteen Cor

pus , (een Troigne die de Beelt-lnyders maken) dan
ſoude het ; van de Troignen zijn.
XXXVI.

Daar zijn 4 kranen in een wijn-vat, ende als ick de

eerſte alleen open ferre,fo loopt al de Wijn uyt hetvat
in 2 dagen , door de tweede in 3 dagen , doorde derde

in 4 dagen , door de vierde in 6 uren. Vrage , in wat
voor een tijt deWijn tyt-lopen fal, als ick de vier kra
nen të gelijck open fette.

operatio.
· Reduceert dit tot 1x dagen door 4 Regulen van drien,
N

fat.
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fal komen si , maal, de Wijn't welck in eenen dagh
of 24 uren uyt-loopen kan. Ergo eens,de Wijn fal uyt
het var konnen loopen in den tijt van 6 uren 43 minu

ten ftijf. Deſe queſtiekan men oock appliceren op 4
Verck -balen die een Huys bouwen willen , ende den
cerſten wilhet Huys opbouwen in een Jaar,den twee.

de in 2 Jaren,den derden in 3 Jaren, den vierde in 4 Ja
ren . Vrage alsſyalle vier te gelijck arbeyden , in hoe

korten tijt ſy hetHuysveerdigh konnen hebben ? facit
in 244 weken.
- De Griecken die de grootſte ſwetſers van de We

relt zyn geweeſt,plachten deſe queſtie te appliceren op
verſcheyden Canalen van Fonteynen , ende op andere
0
O
0

faken meer, & c.
XXXVII.

P

Als yemant aan een Mathematicus vraagt wat uur
dat het is , ende ſoo hem geantwoort wort dat het re

ſterende van dendag is vijf vierden-deel van hetgepal
ſeerde. Vrage , hoe laat ishet geweeſt, foo men den
dagh deelde in 12 uren , van het opgaan der Sonnen tot

den onderganck , gelijck de Joden endeoude Romey
pen plachten te doen ?
Coſſiſch antwoort, de klock is ex uren .
A
18

G

B 12

堡 x

Operatio.
Poſeerteen Linie lang te zijn 12 uren,die de Sondienin .

2.

met hare Solutien.
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dien dagh loopen moet, ende ſet voor het ſtuck datde
Son geloopen heeft ex als AB , ergo voor dat ander
ſtuck B C 't welck het reſterende van den dagh is ,moet
Ti 1x geſteltworden , ende werckt dan na de propoſi

tie, ende ſal komen in devergelijcking 9x ,gelijck 48,
diens waarde van 1x komt s uren zo minuten , ende

loo laat is de klock geweeſt, 't welck de queſtie voldoet,
XXXVIII.

Dele vier volgende queſtien , ſullen dienen tot een
Inſtructie voor de Rechters ende Advocaten , dacſeniec
onweiende iemant verongelijcken.

1

Daar is een perſoon dieeen voet waters heeft uyt een

gemeene waterback ,ende by Octroy verkregen heb
bende,om noch eens ſoo veel waters te mogen pom

pen , ende tot dien eynde doet hy een pijpe maken die
2 voeten Diameters of dickte heeft , faleen Magiſtraat

in Matheli ongeverſeert hier niet konnen geabuleert
worden , want hy ſal dencken dat deſe perſoon wu niec

he

meer als eens ſoo veel waters uyt de water back trect,

dat nochtans 4 maal ſoo veel is, doorde 19e propoſitie
des 6e Boeck Euclidis, want alle gelijck - formige Figu

ren zyn tegen malkanderen geproportioneert, gelijck de
quadraten van hare gelijck-Itandige zyden,
PROBA.

i

Maackt 2 quadraten , wiens eene ryde is i poet, ena
de een ander wiens zyde 2 voeten. Ergo , fal bevonden
worden door multiplicatie , dat de inhouden tot mal
kanderen in proporcie flaan , als 1 tot 4. Deſe perſoon
NE

dan
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dan heeft de Magiſtraat bedrogen , ende behoorde van
de Schout in een amende geſlagen te worden , ende na
behooren geſtraft.
XXXIX.

Daar is een perſoon die een vierkantig ſtuck Lants
heeft, dat in den omloop is 3 uren gaans,breet uur,
ende lang 1 uur. Maar dewyl dat dit Lant hem niet lo

wel gelegen leyt, als lyn Buurmans Lant , dat van ge

lyckeomloop is, breet , ende lang uren gaans , ver
foecke met fyn Buurman te ruylen , maar delen Buur
man daar na merckende door fyn gewas van Koorn ,dat

1

het niet ſoo groot en waar als fyn Lant,valt daar over
klachtigh aan de Heeren Magiſtraat. Hoe fullen nu de
Heeren Magiſtraat over foodanigen faack oordeelen

1
.

1

C

konnen , als ſy geen kenniſſe vande Matheſis en heb

B

ben ,maar een Mathematicus ſal leggen dat den Buwi.

0

man aanlyn Lant bedrogen is 7 uurgaans, in 't vier
kant, een laack lichtelik om te proberen,ſo menmulti

pliceert de lengte met de breete , ende de quotienten

(

fullen aanwijlen hare differentien, wat de eene grooter

1

is als de ander. Hier moet men dan dit oock wetendat

niet alle Steden die even groote omloop hebben , even
veel plaatſe ſoude beſlaan , want onderde een -aardige

ende even -omloopige Figuren zyn de Regulaarſte de
grootſte.
XL.

Men leeft van Sempronius dat hy Cajomet een fack
Koom aldus bedrogen heeft:
Sema

met hare Solutien .
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Sempronius leende van Cajo een lack rol Koorns,
de welcke lang was6 voeten ,endebreet 4 voeten,en

de als hy nu deſelve wederom ſoude geven , heeft hy
genomen vier facken , yder breet 1 voet ende lang
voeten , wie en ſal nu nietleggen of Sempronius heeft
I Cajo fyn Koorn wederom gegeven : Dit ſchijnt wel in
den eerſten waar te zyn , maar een Mathematicus ſal
anders oordeelen ende wis-konftigh bevinden , dat
16

Cajus alleen het van fyn Koorn bekomen heeft, dat

tegen alle recht ende billickheyt is:Want een Cylinder

(wiens form de lack ſeer na-by heeft) zynde i voet
breet ende 6 voeten lang , wort begrepen 16 maal in
een ſack of Cylinder, die 4 roeten breetende 6 voeten
È lang is , dit demonſtreert Euclidisdoor de ui propoſ.
des 12€ Boeck ,datoock door de 196 propofitie dés 6
Boeck Euclidis bequamelick kan gedaan worden ,

als

oock uyt de 38c queſtie te vernemen is.
Niemant en moet oock dencken dat kogels die mal
kanderen de helft verſchillen in hare Diameters, datfe

oock half ſo ſwaar ſoude zijn ; als by Exempel,laat een

kogel in fyn diameter hebben 7 duym, zynde den dia.
meter van een Canon-kogel , ende ſwaar wegen 48
pont: ende een ander kogel , te weten , van de ſelfde

1petie van Metaal,in ſijn diameter hebben 14 duymen,
loo ſullen de kogels in ſwaarte niet 2 maal , maar 8
maal malkanderen overtreffen .
XLI.

Daar loudeoock diſpuyt konnen vallen , als iemang

een ſtapel hout gekochthadde, dathy by de leverancie
N 3

be
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bedrogen wierde, te weten , een ſtapel hout bydeva .
dem ofte by de el, de welcke 6 vadem breer was, ende
53 vadem hoog; wanneer dat men hem nu leverde een

ſtapel hout, 't welck niet in den rechten haeck en ſton
de , ſo foude de ſtapel meer als de helft te kleyn konnen
zijn , ſchoon datſe de boven -genoemde breere ende
lengte behielde, ditwort beweſen door de 3 se propoſ.
des 1°Boeck Euclidis, daargeteytwort dat alle Paralo
grams(wan: men moet hier deſtapel houtvoor een Pa

talogram nemen )ſtaande op den Balis ende tuſſchen
Paralelle linien , even groot zijn ; nu dan , als de lengte
van het hout niet en reyckt aan de Paralelle Linien ,al
hoewel de lengte langeris als s vadem , foo is nochtans
foodanigenſtapelhout kleynder als wanneerhet in den
haack ſtaat ; exempli gratia. Dit ſelve kan men oock
appliceren op een Boecke - kas , ende op andere ſaken
derhalven moeten de Rechters wel toefien , dat

fy in foodanige Proceſſen een yder recht doen , ende
niemant
onwetendt
veronge

E

B

lijcken.

De ſtapel

A

hout is CE,
ſtaande in
Moreno
. Dop.op.

den haack
tuſſchen

C

D

de paralelle
Linien AB, CD , ende den ander is C, F, foo feg ick ,

Schoon datle even lang ende breet zyn , foo en zijnſe .
even

J!
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evenwel niet even groot, dat klaarlick aan deſe Figuur
te ſien is , ende door de voornoemde 35 € propoſitis

L. 1. gedemonſtreert kan worden, &c.
XLII.

Daar konnen twee quantiteyten gegeven worden,
van de welcke de een ,ſchoon datſe gedurigh grooter

wort, ende de ander gedurigh kleynder, nimmer over
treffen lal.
Demonſtreert
dit alfoo door

de 16e propof.
des

? Boeck

Euclidis

al

с

D

waar gheſeyt
wort

hoeck

dat den

tuſſchen А

H

K

de perpendicu
lare ende de

Circonferencie

3

kleynder is dan
eenigen recht. L
liniſchen hoeck.

De Linie F, L,

is perpendiculaat op den Diameter A, K, ende raackt
de Circonferentie niet meer als in een punct, als in A,
fo is dan den hoeck F, A , C grooter,als den hoek F ,A ,
E, ende wederom den hoeck F, A, D, grooter als den

hoeck F, A, C, nochtans ſal blyven altijt een van dele

de
grootſte hoecken , tuſſchen de perpendiculaar enCika
N4
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Circonferentie , kleynder als eenige recht-liniſchen
ſcherpen hoeck , door devoornoemde 16 €propoſ.des
felven Boeck. Hout dan de queſtie ſtaande, ende ghy
Cult triumpheren, &c.
XLIII.

Daar zijn twee Raderen van een Wagen, waar van
het voorſte Radt is in ſijn diameter C,D,6 voeten ,ende
bei achterſte Rat E, F, & voeten. Nu is de Vrage , hoe

menighmaal yder Radt hem omkeeren fal, om een di
ftantie van 4 mijlen te loopen,teweten op een water

pas- pleyo?

i
E

F

diam :

С

D

B

А

4 Mijlen.

4G

Solveert dit door de proportie van Archimedes, als
inde 23 queſtie geleert is , ſult bevinden voor beyde

Circonferentie 185, ende 25 } , divideert nu de wegh
A ,B ,4 mylen , door 18% , ſal komen (maar men moet
weten dat ontrent 1600 Roeden op een Hollandſche
mijl gaan ) 3 393,foo menighmaal ſal het grootſteRad
omgaan , daar na deelt oock 4, mijlen door 2 s;, ſal
somer 2545 dathet kleynfte Radt ſigh omkeeren ſal
Door

1

3

met hare Solutien.
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Door de proportie van Archimedes kan men oock
lichtelik vinden de Circonferentie ende dickte van den

Aard -kloot ; weet dat men voor een graad op den
Aard -kloot 15 duytſche mijlen rekent.Den Aardkloot
wort by de Mathematici voor ront genomen, niet dat

ſe in hem felven ront is , maar om dat de Bergen van

een myl hoogh niet meer tegen den Aardklood te eſti
meren zijn , als een punct geftelt op een kloot van 2

voeten diameters. Wie en ſalniet leggen ſoodanigen
kloot ront te zijn ?
XLIV.

Een getal te raden dat iemant gedocht heeft:

Generalen Regel metfijn demonſtratie.
Neemt tot een

F

Exempel dat hy
denckt op 3 , of 3 B2
6
op de Linie A F,
laat hem dan 3
A4

с
D

multipliceren
met 4 komt12 , ende dit gehalveert komt 6, laat hem
deſe 6 wederom multipliceren met 4 , komt 24 voor
het Paralogram ABCD, vraagthem dan hoe menig.
maal 16 in 24 ? derhalven 24 gedivideert door 16,

komt fyn breete AB 1 ; , ende om datick de Linie AF
kebben wil,'twelck ſijn gedachte getal is daarom dob

beleert delerz, nadathet u geſeytis,heymelik by uſel
yen, komt 3 , zynde het eerſte oftegedochte getal, dat
N 5

hy
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hy gedachtheeft. Die deledemonſtratie wel verſtaat
kan diergelijcke meer practiſeren.

PL

XLV .

Euclidis ſeyt, een punct is een ondeelbaar ſtipken,
ait moet verſtaan worden , na de Geometrie ondeel

baar, wanteen punct geftelt met de ſcherpte van een
.naalde op een harde ſteen , is onmogelick om het ſelve
Geometricè te deylen , alhoewel eenige willen bewij

ſen contrarie met 3 à 5 puncten , ſtaandeop een rechte
Linie aan malkanderen, feggende, trect hier tegen een
ander paralelle Linien even lang met die 3 puncten ,uyt
het midden der ſelver een perpendiculaar door de

punct -linien ,ſoo ſal nootſakelick het middelſte punt
door-ſneden moeten worden , ofde perpendiculaar is
niet recht getrocken ,dele reden ſchijnt wel iets te zijn,
maar weet dit , dat de Linie die ſelver uyt t'famen.ge

ſette puncten beſtaat,niet en kan een ander punct door
ſnyden ; ter contrarie falſe het punct geheel wegh ne.
men , want gelijcke lichamelickeCirckels en können
door malkanderen niet palleren ,endeaan wederzyden
een ſtuck laten. Het loude oock noch diſputabelzyn,

ofeen punct Mathematicè deelbaar was, want hoeſal
men het punct,dat in de rechte Linie ſtaat, van u oogh

tot eens anders oogh , ofte een punct dat in de ſchey-..
linie ſtaat , tuffchen het licht ende ſchaduwe van de
Bon, konnen deelen , & c. Dewijl een punct is het be.

gin ende gront van alle getallen , Linien , Superficiến,
ende Corpora, ſoo hebbe ick mede dediſpuyten , die
over een punctonderdeGeleerde vallen, hier in willere
yor .
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voeren , dan deſe dienen anders nergens toe als het

plomp verſtant te ſcherpen, ende deſlaperige gemoede.
ren tot ſpeculatie op te wecken, & c.
XLVI .

De hoogte van een Wal met fijn Borſt-wering af te
meten .

Poſito dat de Walmet fijn Borſt-weringhoog is 20
yoeten ; om nu te ſien of het beſteck van den aan -ne

mer voldaan is, endehetwerckſijn behoorlicke hooga

te heeft,boven den grønt af geteyckent met een paalt
D

А
H.

-ULAIMANA
! 4**

. SAJAMARANAMS.

wal

32/33333
je in C , ſtelt dan een ſtang of Pieck perpendiculaar in
C, ende boven aan de ſtang gebonden een neuf-doeck
als in D, ſoo dat C Dis 20 voeten , volgens de conditie

ende beſteck daar van gemaackt;ſtelt dan een ſtock ор.
het Bancquet , recht perpendicular over eynd yans
voet, mits dat de pin ¡ voet in de aard gaan moet, ende
ſiet met u geſicht over A , na den Horiſont, daar de
Lucht ende Aarde ſchijnen t'lamen te komen , loo nu

den neus-doeck in dit af-fien getroffen wort , ſoo is het
beſteck voldaan, maar lo de neus doeckhooger komt,
foo

S
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foo is de Wal ofte Borſt -wering c’lamen te leeg. Maar.
als men nu den Horiſont niet ſien en kan, door eenige

Boomen en andere obſtaculen, foo gebruyckt daar toe
het hangen des Inſtruments,gelijck alsmen doet wan
neer men een hoogte obſerveren wil. Op dele manier
kan men ſien , of het Lant aan de eene zyde van den

dijck hooger ofte lager is als aan de ander zyde ; dit ſal
dan oock konnen dienen, om het water- pas te vinden
van een groot ſtuck Velts , ende of het water van de

eene in de ander plaats door Sluyſen geleyt kan wor
den , ende wat dies meer is, & c.

Dit ſtuckje moet wel aan.gemerckt worden door

dien het ſelve in verſcheyde gelegentheden te pas kan
komen . Not A. Het quadrant is hier toe oock ſeer

dienſtigh, &c.
XL VII

Bekent gegeven van den TriangelABC , den Baſis
BC 40 Roeden , ende
den hoeck BAC 40

graden. Vrage na het

punct A , ende na den
А

diameter van de Circ
D

kel, daar ſulken Trian

40

gel in ſtaan kan ?
Merct, dat den Ra
dius DB wort gevon .

den door de 20€ pro

o

40

B

politie L. 3 . Euclidis ,
ende 't punct A is gec
imaging

u

met hare Solutien.
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imaginceft te ſtaan in de Circonferentie des Circkels,

beſiet de Figuur metſijn preparatie , ende het facit tal
zyn 316 0 , voor den diameter D B van de Circkel ,
waar in dat denhoeck geſtelt kan worden , volgens de
propoſitie. Sapienti ſat dictum .
XLVIII.

Sy bekentgegevenvandeſenongeſchickten s hoec
kigen Velt-fchans A, B, C, D , E,alle de zyden , waar
van A B60, A E SO , ED 20 , DC 50 , CB 24 Roe
den doen, ende de hoecken BAE, ABC, recht. Vrage
hoe veel Mergen Lants het ſelye inhout ?
Tot Solutie van
D

dele queſtie om
die door de Geo .

E

metrie ende van
fte fondamenten
van Euclidis te

folveren , ſo heb

A

be ick alle de be

B

reyding in de Fi.

guur geſtelt,alſo dat het de Lief-hebbers nu niet ſwaar
vallen en ſal om dequeſtie te voldoen ,ende het facit ſal

bevonden worden 4 Mergen 194 Roeden , & c..
XLIX .

Een Overſteheeft 64 Muſquettiers meer als Piec
keniers, ende wil de Piecken in vierkante Batailleftel
len , twee-maal langer als breet, ſodanig dat de Piec
ken met de Muſquetten 6 dick bekleet lullen ſtaan ;
Vrage
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Vrage hoe veel Pieken op de Rije geſtelt lullen moeten
worden, ende hoe ſterck deBataille van Soldaten is ?

Doet aldus :
Poleert voor de A
breete van de Piecken

В

DEIX , ergo ſal, vol

gens de propoſitie , de
lengte D F zijn 2 x , en
de het ghetal der Piec
ken 2 xx , ghemerckt
dat de Piecken bekleet C

D

F

moeten zijn van de
Muſquetten 6 dick, foo ſal komen voor de breete van
de gantſche Bataille AC 1x
12 , ende de lengte A B

2 x to 12 ,ditmet malkanderen gemultipliceertzkomid
2 xx + 32 x, to 144,het gantſche getal der Soldaten ,
daar van geſubſtraheert de 2 xx Piecken , komt voor de

Muſquetten 36x f 144, hier van genomen 64, reſt
36x + 80, gelijck 2 xx de ſomma der Piecken , op
beyde zijden gehalveert ,komt 188+ 40gelijk 1 xx.
Dit moet dan ontbonden worden, door den generalen
Regel in de Sens Cos. Sal komen voor de waarde van
1x; 20 zijnde debreete der Pieckeniers , ergo voor de

lengte 40. De breete van de Muſquettiers A C 32 ; en
de de lengte AB 52. Hoe ſterck nu defe Bataille gee
Weeit heeft, kan men lichtelick proberen.
PRO .

met bare Solutien
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PROBA .

52 AB
32 AC

40 DF
104 .

20 DE

156
800 Pieken .

1664
800

864 Muſquettiers.
L.

Een Colonel heeft 600 Ruyters in een Bataille ge
ftelt , endewanneer hy de Rijen 10 Mannen verkort

foo is de Bataille in de Front 2 rijen langer.Vrage,hoe
veel Ruyters zijn in de Rij ende in 't Gelidt geweest ?

A
E

GooO
B
C

1

F

Poſeert voor de minſte lengte BCIX , demeeſteſal
dan zijn,volgensde propoſitie 1x + 10.Divideert 600
breete
door demeeſte lengte 18 + 10,komtde minſte
6202X
600

-BE, addeert 2,komt de meeſte breeteIX + 10
BA
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so Luftige Queſtien ,

B A,ditgemultipliceert met ix BC, komt 620
* 181
IX to 10
1

gelijck 600 , yder vermeerdert met 1x + 10 , komt
620x + 28 %, gelijck 600 x 6000 , van yder af
getrocken 600 x, komt 20x + 2 x , gelijck 6000,
wederom van yder zijde af-getrocken 20 x , ende ge
halveert ,komt ix’, gelijck 3000 --- 10 x , diens waar
de is voor ix, so de minſte lengte BC ; ergo , BF 60,
ende BE 10.

Hier mede beſluyt ick dan ditmijn vademecum ,of
1

te Hant.boecxken ,vertrouwendedat het de Lief-heb .

bers (ſoo hetanders grondiggevat wort) brengen ende
leyden ſaltotde PractijckederIngenieurieende Com
mandeurie, want ick hebbe hier in't korte de kern ende

het margh der FORTIFICATIE , mec ſijn appen
deritie,als in een Spiegel, willen voor oogen ſtellen,de
Lief-hebbers die de wetenſchap van herten beminnen.
Ende diegenedie haar in den Oorlogh laten employe

ren , ſullen ſonder twijfel,doorde voorgaande Inſtru
Etien,alsdoor het vliegend Peert Pegafus (van de Poë

ten alſo genaamt) gebrocht konnen worden van
kleyader tot meerder, ende grooter digniteyten, waar

na een perloon altijt trachten moet , om i'avontof
morgen een bequaam inſtrument te mogen zyn van

fyn Vaderlant, totGods cere , voorſtantvan de Reli
gie, hanthaving der Policie, ende het welvaren der
goede Onderdanen .
Vaart wel, en verwacht een beter.
FINI

S.

R E G Í S T E R.
Eerſte Deel van de Fortificatie.
24

Ude maniere van Fortificeren , doemen van Krwyl, Loot of

Kruyt

Geſc butniet en wiſte.

Fol. s

3
Op watCapitale poincten in de Fortificatie te letten Zijn.
Aanwijſinghe van de Linien ende boecken in de Fortificatie dien

.

11

Ftigh.

Rufii mefnageren, ende fiin defentie.
Om een Fortres op 't Velt af testeken.

9

Om te rekenen hoe veel Schachten aard datter van nooden Wyn tot
opmakinge van een Regulaar Royaal Fortres.
De verklaringe van een Profil.

an

IS

Sustunu vande H. Rufius , in regardvan de Faufebrée , met de

wederlegging van dien.

17

Rufii Juftens over de perpendiculare Flancquen , met de weder .
21
legging van dien .

Ordonnantie van eenige Autheuren , ontrent de Gordyn ende Facé.
ofholle Bolwercken beter Zijn als volle.

25
26

Ofdrooge Graften beter zyn als natte.

27

6

idi

10

28
Wat vannooden is tot beſetting van een Vesting.
ent
Fortres
,
een
ſtrick
een
van
hulp
door
Inſtrum
alleen
,
ſonder
Om
29
in Practijck op 't Velt af testeken.

Hoedanigh een Kasteel aan een stad gheordonneert fal worden .
31

Hoe men plaatſen aan 'twater gelegen Fortificerensfalo

33

Eenige regulen die noodigb zijnomin de Fortificatiegeobſerveert te
worderi.

34

Tweede Deel van de Fortificatie.

( Rregulare Fortificatie , ende wasdaar ontrent te obſerveren 37
is:
Een ſcharpen hoeck te Fortificeren,
0

39
Hoc

E

R

GG

I

S

T

E

R.

40
Hoe men een wytwendigen hoeckbevestigen Jal.
Hoe men een rechte Linie met platte Bol wercken verfien fal.
42

Van de Bugten wercker , eerſtelijck van de Ravelynen , met de

r

fustenu van de H. Rufius, over de hedendaagſche Ravely.
nen .

45

Van de Half manen , met Ruſiiſustenu overde felve.

G

49

Van de Hoornwercken, om die in 't Practifck opte stellen,met Rufii
fuftenu over deſelve.
SO
Hoe men een Hoornwerck Arithmeticè in goede proportie vinden
fal.
$4
Hoe men een dobbelde en enckelde Tenaille , met een Ravelyn daar
voor, beſcbrijven fal.
56

TE
ܐ

Een gekroonde Hoornwerck voor de Gordyn te leggen , met Rufi
ordonnantie ontrent de ſelve.

Es

57

Een Kroonwerck op een Bolwerck in goede defentie te leggen

Es

39

Profil van de Ravelyne , Half manen,Hoorn -wercken ende Kroon.
wercken .

60

H

Hoe men een Stadt, met oude muren omcingelt, verbeteren ende
Fortificeren
fal,

61

Eon Half-maan voor een Bolwerx.boeck van een Hoornwerck te

leggen .

63

છે.

Derde Deel van de Fortificatie.

Watmoet
tedoen Staakṣeer by een Vesting aangrijpen
eenGeneraal
66
,
Van het Mar heren van een Heyr leger.
69
70
Hoe men een Leger Logeren ſalin verſcheyden occaſier .
dat een Compagnie Voet -volck be :
Wst voor lengte ende breeloge
te
hoorde te hebben om te ren.
72
Een Regiment Voet volck van 7 Compagnien , in hare butten te
logeren.

75
.

Hoe

REGISTER
Hoe men een Cornet Peerden logerenſal.
77
Hoe men een Regiment Cavaliers van 3 Cornetten logeren fal.
78

Van de ſpecialequartieren.

79

Van degenerale quartieren van eengantſih Leger.

81

Van de Trencheen of Circomyalatie om een Leger.

83

Gront -teyckeningh van het Quartier van ſijn Hoogheyt , den Prince
van Orangien , tot Lokeren , Anno 1 646.

83

Defenſive Bataille van 400 Muſquettiers, tegen 1000 Cavaliers,
87

Van een compagnie Voet-volck een vierkante Bataille te maken ,
principaul tegen de Cavalerie.
92
Een Compagnie Voetvolck in een Bataille te ordonneren , met Mlewe
gels.
94
Een Regiment Voet-volck in een vierkante Bataille te Stellen , met

Vleugels.
97
Een Compagnie van 244 Man in een Bataille te ordonneren , dat de
Mulquettiers van binnen uyt konnen vallen tegen de Ruytery;
met hare Treck - ordre.

i OL

Hoe men een Bataille Stellen fal van 236 Man , als men by hem
heeft 4 Stucken Geſihut, ende dat men van alle kanten aan
gegrepen wort ; met een byfondereaart van Vleugels
hare Marcheer-ordre,

met

103

Voor ſchermutſering .

107

Bataille van Infanterie ende Cavalerie t Jamen ,

110

Hoe men een Offenſive Bataille ordonneren ful ,pano Compagnien
te voet , ende 2 Cornet Peerden , verdeelt in Avant guarde,

3

Bataille , Retro- guarde, ende Troupe van referre ; ditkleyne
getal ſal konnen tot een exempel van een groter verftrecken.
Il 2.

Een Triangel op diverſe manieren re Fortificeren ,

116

Een quadraat ende Paralogram te Fortificeren,

12'1

Reduylen.
Stern - Sabantfen.

124.
1 26

1

Traveriſjes.

G

E

R

I

R

E

S T

Traverſen .

128

Bateryen , Breſche,
Aproben.

129

Sappe, ende Gaalderie.
Myne.

138
139

Retrenihementen .

140

135

Gront.teyckening van een Belegerde Vestingh,metfijn appendenties
als in de 37e Figuur klaarlick te ſien is,

143

BY VOEGSEL.

4. Spetien in de thiende Getallen.

V Quadraat ende V Cubus te trecken uyt Rationale en Irratid.
nalegetallen.

so Luftige Question door de Cosende Geometrie gefolveert.

Eynde des Regiſters van den Inhout
van dit vade- mecum .

E

E RA

T

A.

Fol.3.regel 2.leest vaſerende linie.fol.2 3.reg.2 5. 1.4 maal.
fol.26.reg. 7.l.raſerende linie. fol.22. reg.26.1.635
en reg.27.1.69.pont.fol.3o.chaalvan de4.fig. af.
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den de Inſtructie vande

Fortificatie en Bataillons ,
met een korte wederlegginge der Suſtenu van
H.

R

U

SSE

Over de Hedendaeghſche

FORTIFICATIE .
Uyt-gegeven door
G.

M E

L

D

E

R.

Waer in alleenlijck gerefuteert wort RUSIIaenwij.
finge der miſyerſtanden van G.MELDER .
Door den ſelven

G.MELDER , Fortificatie en Bataillon Meeſter
der Stadt UTRECHT.

Ten profiite en grondige kenniſſe der oprechte Lief-hebbers
deſer Konst wederleyt.

Tot AMSTERDAM ,

By Jan van WAESBERGE , Anno 1664.
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GERARD MEL DER
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1

Ewijl dat ick in't faer 1658.den 6. Maji de

Liefhebbers geoffereert hebbe een Tractaetjen,
ofvade mecumgeintituleert 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 beantwoortis:
Soo en hebbeick niet konnen nalaten tot defenſie vande He
dendaegſche Fortificatie die doorgaens in defe Nederlanden

gevonden, ende noch dagelijčks van ingenieuren gemaeckt
worden , ten tweedenmael in deſen mynen Appendix , de
verkeerde süſtenu van H. Ruſe tegens de felve, te weder
leggen. Deſen mynen goeden Vrient meent fonder twijffel,

datal de wijsheyt in fyn breyn alleen ( alsin een Cabinet )
opgeſloten is uytdruckelijck ſeggende,dat de Hedendaegſche
Fortificatien foo debil en (wack zijn , datter Schuyten en

Wagens vol van zijn. Belachelijck , is dit inder daet alſoo,
derve ick ſeggen , dat alle de treffelijcke Ingenicuren , die

voor deſen geweeſt zijn , ende nochſouden mogengevondeni
worden ,datſe kinderen ende maerſchool- jongens zijn,waet
ender dat ick my ſelve mede een reeckene, ende mogent ſa
A 2

ment

Tor den Leſer .
4

men by de Heer Rule ter Schoole komen, dan vreeſe, dat
de Heer Rule geen plaats en ſoude bebben om alle defe

School jongens te konnen bergen , veel min cenige leſſente
geven,dienende tot Reformatie van de Hedendaegſche For
tificatie, ofvan de gemeene deuntjes, foo als fyn E.deſelve
noemt in fyn Praface; Onſe Generaels Perſoonen ,de Princen
van Orangien Hocgb-loffelijcker memorie, ende andere tref
felücke boogh en lage officieren,die ſoo welde practicke der
offenſive en Defenſive Fortificatie verſtaen hebben,alsmy
nen goeden Vrient Ruſe ,bebben dangroffelijck tot deſe tijt
gefeylt, ende vandevolkomeneperfectie der Fertificatie af

faem verheught te zyn,
gedoolt,men en behoordeniet genoeg
dat onsſo een verſtandigen Solon geboren is,als maynengoe
den Vrient Ruſe , die ex tempore ( foo als by ſeyt in fyn
Voor-reder) kan ant woorden met een ras loopende per 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 daton Tractaet Anno 1654.en de myne an . 1658 .
uytgegaen is;een poperargument )dat nochtans onwaar

achtigbis,alſoo ick eerſt myn Heer Rufe fyn Tractaet ver
leden Jaer (na dat ick Anno 1657. den 19.Septembr. uyt
Noorwegengekomen was )ontfangen hebbe,ende doenmaals
oock doorleſen met verwonderingh van ſyn E. Suſtenu ende

nieuwe, wat maghick ſeggen nieuwe, ick meen de Copye
ende oude Suſtenuder Jeſuiten te Parijs, ende oock nage
boets vån du Comte de Pagan, wiens boeck uytgegaen
isAnno 1644. in folio , aldaer menklaer fien kan , dat de
Heer Rule ende defe du Comte de Pagan ordonnantier

van Flanquen t'eenemael accorderen , uytgenomen dat du
Comte de Pagan in fyn Boeck fol. 5o. voor hetmeeſte
0115
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om een plaets te defenderen 30. Canons ſtelt op een Bol.
Merck, ende myn Heer Ruſe 40. maermynengoeden Vrient
heeft oock een Flanc meerder ende hoger gemaeckt,die by
noemt de laetſtegeretireerde Flanc, van gelijckenaccorde
ren de Ravelijnen met de dry dobbelde Flancquen ;als duy

.

delijck in het Boeck van du Comte de Pagan fol.43.en
de vande ſchuyn ſe Flancquen fol.17. te ſien is, ende door fi

guren aengeweſenport,'rwelck vergeleecken moet worden
tegens Ruſe fyn figuurfol. 36. NAM VIL . van fyn eerste
Tractaet ende niet in de omeede , alſo die metmalkanderen

differeren, ick blyve dan by ſyn eerſte Tractaet . Ditftelick
alleen , om dat Ruſeruyſtende beroemt , als of hy de eerſte
Inventeur was van deſe kostelijcke inventien . Te verpponde ren is dat Rufe niet en maeckt 6. Flancquen boven malkar -

deren,ende dan ſoudede Veſting na lym opinie,alſofin E.ſeyr
in fyn aenwyſinge fol.15 dat aan de hoogte van de wal( al
Doaerſe 60.en meervoeten hoog) niet gelegenes,veel fierc
ker en defenſiver zijn, endeſoo doendefoudehet Bolwerck
Argusmet fyn ioo.oogen gelijck worden, dan de Schilders
ende Poëten hebbenmacht um te makenwatſy willen Maer
dat myn goeden Vrient Rufe maer alleen 3 à 4. dagen van

doen gebadeheeft om te beantwoordenmyn Tractaerjen,en
dewat hiervan is,late ick paſſeren,altoos datiffer van, das
hy veerdigbende quantſuys wilweten dat hy gauw is : dan
men ſeytvoor een gemeen ſpreeckpoort,lat citoſi ſat bene.
Dat mynengoeden Vrient in qualiteyt als Lutenant met een
wals Regiment na Vranckrijck getrocken , endehier en

daer inpericuleuſe rencontres geweest heeft, alwaer men
genootfaeckt doas van neufen anckers te maken , ende dat
ir

by aldaerſyne manieregedebatteert heeft metde nyimun
A 3
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tenste

6

Tot den Leſer.

tenſte Ingenieurs, niet met die gene,die in een hoeckie van
den beert ſitten , ende alfoo Steden attacqueren , maer met
die gene, die gewoon Doaren na het geſpeelpan'tCanon en

Muſquetten te danßen alwaer mynen Vrient Ruſe oockge
weeft heeft, volgens ſyn E. verbael in ſyn Voor-reden van
fon Tractaet, want anders enſoude men het niet weten dat
by daer geweeſt was.Laet ons dit voorby gaen,ende komen
tot deſaeckende materie ſelver, endefien ofRugi maniere
van fortificeren de balance van de Goutwicht overhalen

fal, of ter contrarie dehedendaeghſche,is het de hedendaeg
ſche,foois Rufemaniere te licht,is het defyne,foo behoorde

de hedendaeghſchegecaſſeert teworden , of ten minſten na
fyn ſuſtenu verbetert, dan totdeſe týt toe en zijn de heden
daeghſche Fortificatien nietgecalleert,noch na ſyn Ema
nieregeredreßeert,maer ter contrarie wort dehedendaegſche
Methode noch dagelijcks hier en daer (gelijck nochgemaeko
Zbort ten Boſch tußchen de Vuchter en Hintemer Poort , een

groot Bolwerck mot perfendiculare Flancquen) in deſe Ne
derlanden van verſtandige Ingenieuren gepraštiſeert . Hor
bet komt dat de Ingenieurende Plaetfennu niet en fortifice
ren na Rufen opinie, datmoetdaer van daen komen , datſe
aen de pier dobbelde Flancquen met 40, Canonen op yder

Bolwerck niet en willen ruycken Degens de extraordinari
ſchekoſten,die daer aen dependeren, of datſe dencken , datde

Vyandenvan ſulck . vierdobbeldeFlancquen niet meer fou.
den door den beſchadigbt , als de kinderen van een Perſoon,

die eenmom aenficht voor heeft , of datſe het niet en ver
fiaen, offoo fyhet verſteen, dat ſe het niet konnen in ' t Prea

dijcqftellen, 't isfoobet is , ick geloove datſyn E. maniere
niet van de bedendaegbſche Ingenieuren achtervolght ſal
wor .

Tot den Leſer.

EX

worden, ten zy datmen by mijnen goeder Vrient Ruſe eta
nigetijdt ter Schoolegaet leggen,om recht het A.B.C. op to

ſeggen,opdat dan alſoniet meerde perpend.maar de ſchugnco
Flancquen, niet meer voor de face een Faucebrée, maer ale
leen voor de Gordijn ende Flanc, niet meer de Buytenwerge

RM
1

ken na deſen als moort kuylen gemaeckt ende geleytmoch
ten worden , nochte de (elve mochten dienen , als een mes

om de Vestingh de keel afte ſteecken , ende datſe langer als
den tijde van twee maenden reſiſteren kosten. Op dat dan

een yegelijck duydelijck fien ſal ſyneongegronde beantwoor
dinge tegens de hedendaeghſche Fortificatie, fou ſal ickor
dentlijckvan bladt tot bladt,dat aenmerckens waerdigh is,
tent weedemael wederleggen, de Liefhebbers fullen dan be
liepen met een rijp oordeelde faeck teoverwegen, endepro
ende contra diſputeren, ende kieſen dan het beſte.
Actum Utrecht den 14. Auguſti 1658.
Citiffimè.
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AP

Wederlegginge van
APP E

N D I X
Wuer in alleen gerefuteert wort

Rusii Aenwyſinge der mifver
ſtanden van GERARD MELDER
door den felpen
G ER AF D

M EL DE R.
.

Door dien Ruſen ſuſtenu geroeghſaem met korte woorden
in myn Boeckjen wederleyt is, foo falick nietmeer als
fimpelijck ſyne beantwoordinge wederleggen , met de.
ſelve maet daer mede by myn in meet.

Oort eens Ruſe ruyſen ende fyn begin maec
ken , ſeyt met ronde woorden , dat het hem

demoeyte niet waerdigh is, dat hy myn In
ſtructie van blat tot blatwederley,gelijck of
myn Boeck vol fauten waar , maar dat hy alleen ant
woorden wil,daer van hem geſproken wort,alsby ex.
empel dat ick ſegh pag.7.dat deſe proportie ſtercker de.
fenſie heeft als eenigh ander proportie voor deſen ge
vonden , ende dat hy daertegens argumenteert , datter

menighte van Boecken vol van zijn van diergelijke
Proportie. N. B. diergelijcke, daer worden wel gevon-:
den verſcheyden proportien die oock goet zijn , maer
ick houde het daer voor, dat de myne de beſte is , we. "

gen hare veerdigheyt ende goede defenſie,de Lief-heb .
bers konnen de Autheuren open flaen , ende de ſelve
colla

Rufii Aenwijſinge.
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collationeren tegens de mijne,dat Rufe voor den dagh
komt met Cellarius, zijndeeen Autheur daar niemant
veel van en hout, ende een Boeck daar den Drucker du
ſenden aan verloren heeft, is een ſlechte reden.

8 : Dat Rufe ſeyt dat myne proportie Royael is,datkan.
men contrarie afnemen uyt het volgende als daer ſtaet,
wilmen de deelen van de Veſtingh grooter ofte kleyn
der hebben, ſo proportioneert de ſelve na de Tafel,ick

fegh dan,'tży kleyn,middel,of groot Royael, men be
hoorde altijt goede defentie te hebben , oock is myn

binnenſte Polygon 60. Roed. ende'myn goede Vrient
Ruſe 70. Roed.volgens dien is notoir ,dat ſyn elf. hoeck
Royaelder is als de mijne , nochtans derft mijn Heer

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

middel Royael, maer'tis goet mynen goeden Vrientte
excuſeren , door dien hy mijn proportie noch niet en

verſtaet , en ſal de ſelve noch tot mijn eygen gebruyck
reſerveren, ende hem niet wijker maken als hy is.

Ruſe mijnen goeden Vriendt feyt noch, dat ick ge
ſchreven hebbe , datren principael behoorde te let
ten op de ſeconde Flanc , de Ralerende linie , ende de
fens- linie , dat ick alſnoch ſegge, maer mijn dunckt

dat Ruſe daer niet veel na en vraeght, of fijn defende.
rende linien eenige Roeden langer ofte korter zijn of
niet,wanthy loeckt de face te defenderen met Canons

dat genoegh toereycken kan, maer dit is een groote a
buys, door dien dat het ſelve alte langhſaem toe gaet,
dan onnodigh veel waters vaylte maecken, weet dat
alle Autheuren ende ervarene Perſoonen altijdt daec

op gelet hebben , om de faceniet
met Canon alleen,
A
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maer
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Wederlegginge van

maer inſonderheyt met Mufquecten te defenderen.
Myn elfbinnenſte Poligonen doen 66o.Roed.ende
de ſyne 770. Rocd. volgens dien en zijn de fyne niet
154. Roed. langer als demyne,maer 110. Roed, dat is
1 }. van myn Poligon, 'twelck dan milrekent is, want

hy ſeyt in't begin van fyn Aenwyſingh regel 2 3. dat de
fyne 10.Roeden langerisals de myne,die 60.Roeden
is.

N.B.Voorts ſeyt noch Ruſe ,dat de lengte van mya 2.
Facen, z.Flancquen,en Gordyn t'lamen zijn 102. Roe
den ,endedie elve 11 22. Roed. ' welck miſreeckentis,
wanthet een is 100.Roed.ent'ander 1100.daerenbo

ven ſeyt Kuſe noch dat ick miſreeckent hebbe , als ick

ſchryve dat Rufe 158.Roed .Wals en parapets lenghte
meer heeft,ende ſeyt inſyn Aenwijſinge fol. 7. regel 3 .
alleen 132.Roed.meerte zijn, en wijſt op syn Tafel fol.
10. de Liefhebbers konnen het ſelve daer in klaer na

Iceckenen , endeſullen bevinden dat in fyn elf -hoeck
1258. Roed. Wals en parapets lenghte zijn , endeniet
| 1254. Roed .de faack is dan klaar,datſe de ſchool-jon.
gens, die hare additie verſtaan , taſten konnen.

Myn H. Ruſe ſeyt fol.7.datin myn elf-hoeck de fau
cebrée 572. Roeden langer is als de ſyne, dat miſreec

kent is, wantlyn Faucebrée is lanck 792. Roed. ende
niet 572.Roed. derhalven is de differentie 352.Roed.
ende dit wil Ruſe ſtellen tegens het maecken van lyn

8. dobbelde Flancquen , op yderBolwerck rontomde
Veſtinge,'twelck over de 700.Rocd.is,behalven noch
die extraordinariſſen arbeyt, die aen't verhogen van de
Plancquen moct gedaen worden , N.B. dat ick noch
niet

1
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niet eens en reeckene die groote hoogte van fyn Wal,

die 27.voeten hoogh is,datoock niet weynigh impor
teren ſoude.Dit alles by proviſie, want mynmeeninge
it is eerſt ſimpelijck te wederleggen lyn wederleggingen.
Delinie 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.
Ichimpelijck en onverſtandelijck oordeele.Dat hy oock

jongelijckmindervelts bellaet met fijn vierhoeck ,datis
klaer te ſien aen het Tafeltje dat in fyn eerſte Tractaec

ftaet fol. 1 3. alwaer bevonden ſal worden, dat fyn bin
nenſte Poligon doet 52. Roeden 8 voet ; ende de mync
60. Roed .Dan dit in 't verby gaen .

Dat Ruſe mynen goeden Vrient fol. 8. uyt al ſyn
macht bewijſen wil,dathy even ſo goeden defenſie be
houdt als ick,dat ſullen wy eensgaen examineren.Heer
Rule leyde van den elf-hoeck , dat myn Flanc is 10.
Roed. ſeconde Flanc 20. Roed. Faucebrées ſeconde
Flanc 14. Roed. Faucebrées Flanc 1o. Roed. 't welck

t'ſamen beldopt 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.groote Walsſeconde Flanc 12. Roed..
Faucebrées ſeconde Flanc 12. Roed. Faucebrées Flanc
6.Roed. ende de Face vande Faucebrée 10.Roed.No.

teert dat myn Vrient daar byſtelt met een N.B.dar defe

-Face de Graft ondeckt, dat contrarie geſien tal worden
in de FiguurN.VII. van fyn eerſte Tractaet , wanneer

men treckt van 't Bolwercks-hoeck langhs de keele
punct

iz'
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punct van 'tRavelijn , maer fyn E. meent dat 6. Roed .
van myn Face de Graftontdeckt,ſoo komt het dan tot

mya vordeel , ende niet tot de ſyne , 'r welck mynen
goeden Vrient Rufe verkeert op -genomen heeft, 'k ſal
hem geern excuſeren, alſo hy veel affairen te verlichten
heeft ,ſo als fyn E.ſelver ſchrijft, dat hy niet langer als 3 .
à 4 dagen in'twederleggen van myn Vade mecum doen.
de geweeſtheeft,foo dat ick dan fegge, dat hy niet 26.
Roed. maer so. Roed. ten nauwſten na fyn opinie ge
reeckent, ſoude hebben ,N.B.dat hy geen defenſie van
de laetſte geretireerde Flanc, die 15.Roed.is,doen kan,
alſoo die fcheuten , die van boven en ſulcken hooghte
komen moeten datelijck in de aarde ficheren ende in

boren ,als duydelijck in myn Boeckjen fol. 19.aengewe

ſen is , onnoodigh de woorden wederom terepeteren,
als mede kan weynig defenſie gedaen worden van ſijn
tweede Flanc, die g.Roeden is, ſoo dat ſyn E. geen so,

Roed.cot defenſie meer heeft,maer 14. Roed .minder.
Myn Heer ſeyt, loo hy tijdt hadde , dat fyn Bolwerck
met ſyn vierdobbelde Flancquen op yderGjde des Bol.
wercx weyniger foude koſten als myn 2 , dan verlange
na de Calculatie, endewilyemant noch wat reſpijt ge
ven , om ſulcke ſchriftelijck

ofdooreen Modelonder.

weſen te worden.

Als myn HeerRuſe alleen 54. Canons in een Fortres

met 7. Bolwercken met 8. Flancquen op yeder Bol
werck hebben wil , hoe ſal hy my dan leeren konnen
het vermogen van het gehagel ende het gedonder van't
Canon ,dathy myn belooft te willen leeren in't volgen
de bladt.Dan de Wel Ed.Heeren van Amſterdam (on .
der
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der reverentie hier ingevoert) zijnwijſer,alsom fyn re

den te gelooven,maar die letten alleen op de meſnagie,
daerſe leer wel aen doen, ende datſe haer houden by de
eenvoudige hedendaeghſche Fortificatie, ende niet met

de ſyne, dieſoo gebullebackt,gemomaenſicht ende op
gepronckt ſtaen . Nuſullen wywyders ſien , wat Ruſe
leytop myn 17.bladtvan myn Boeckje,wegen de Fau
cebrée , ende daar op antwoorden na dat detijdt lijden
magh.

N. B. Ick had haaſt vergeten te beantwoorden ſijn
negende blat,alwaar myn goeden Vrient Ruſe lachto.
ver demoderne Ingenieurs,die van opinie zijn,datmen
den Vyandt, foo ras alſmenhem met Canon bereycken
kan , ofwanneerſe hare linien van Aprochen openen,
behoorde te beſchieten ende wellekom te heeten, ende

van dit oordeel der Schoolhaſen benick cock,ende dat
om deſe redenen: om daar door te toonen, datmen on

bevreeſt is,ende niet van fins den Vyant ſtillwijgens de
Veſtingh te laten naderen, maar door heftigh ſchieten
desVyants leger ſoecken te beſchadigen,teverhinderen

het op maken van hare Bateryen , waar van dat hare
* hooge Flancquen louden mogen eenighſins geruineert

WY

a

worden ,ende binnen Mulquetſchoot gekomen zijnde,
moetmen het Canon met Muſquetten (die veel doden
en quetſen) larderen,in lumma men moet even ſo hef

tigh zijn in'tdefenderen als den Vyant in't offenderen,
gelijck die van s’Hertogen -Boſch deden , die inde vier
merſte dagen continueel op de Beleggers met Canon
ſchoten , darden Vyant voor die tijdt niet een voet de
Stadt naderen dorſten (N.B.dic alles moet een Gouver
neur
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neur dirigeren , na dat de Veſting van Amonitie verſien
is) wanthoe nader de Vyandt onder de Wallen komt,
hoe hy meerder bedeckt wort , ende minder defenſie
vande boven -Wal gedaan kan worden : Dit oordeel

geveick geexperimenteerde, ende geen ſchool-hanſſen
over.

Mynen goeden Vrient Rufe ſeytfol.1o.dat ik ſyne s.
redenen , die ick in mijn Tractaetje fol. 17. aanwijle,
tot verwerpinge vande Faucebrée,leggendevoor de Fa

ce, opgeraapt, endenietin ſijn uyt-geefſel fol.rg. ende
16. ftaen foude , waar toe ick de Liefhebbers oock re

commandere , ende daar fullen de 4. eerſte gevonden
worden ,en de vijfde klaar fol. 1 3.van ſijn Aanwijſinge.
Daarenboven maackt hy hier een diſtinctie wegende
Faucebrée, dat hyſe wel leggen wil voor de Face, maar

op eenanderewijſe , daar nochtans in fyn Tractaat fol.
s.ende 16. abſolutelijck ſtaat geen Faucebrée te wil
len hebben voor de Face , maar alleen voor de Flancen .

deGordijn,N. B. hetwoordeken alleen, ende alle fyne
redenen die hy daar allegeert , dienen anders nergens

toe als tot beveſtigingh van de ſelve. Ergo heeft hier

geen exceptie plaats, als ſijn E. in ſyn Aenwijſinge
fol. 10. op debane brenght.
Ruſe en wil de argumenten die ick in myn Tractaat
fol. 17.en 18. ſtelle,niet voor de fyne aennemen ,om dat
daar niet by en ſtaat dat de vullingmet aardeinde Fau .
cebrée oock door de myne moet veroorſaackt worden ;

is het niet klaar als Rule ſeyt fol. 15. dat de Face vande
boven -Walhaaſtgeruineertwort,endedat de aarde van
de Face des ſelyen Wals door de 2. Bateryen A. B.los
gemaackt
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gemaackt zijnde, endedoor de Batery C.wegh gelicht,
dar de aarde nootlakelijck ſal moeten vallen in de Fau

cebrée, hier wort dan oock niet geſproocken van Mij
nen ende Canon ,maar van Canon ende Muſquettadea:
Wyders moet Ruſeweten, datmy genoeglaam bekent
isdat de Galderye en Rijſdam tot aan de Berm ofvoet
vande Walwelen moet,eer dat de Myne ſpringt,maar

het is Ruſe met een grooten ruys door ſynhooft ge
ſchoten , 't geen hy in myn Tractaatjen geleſen heeft
fol.138.daarick het ſelfde oock ,gelijck alsmeteen via
ger aanroere, belieft oock myn eerſte argument te de
gen na te ſien ,ſult bevinden ,datter niet gementioneert

wortvan de Mijne , dit is dan buyten propoolt.
Ruſe ſeyt wegens de Traverſlen ,datſein de Faucebrée

te gebruycken geen vordeel en doen , om datſe van de
buytenwercken (gewonnen zijnde) van hare wallen,
van vooren, van ter zijden, ende van achteren , beflan

queert konnen worden , door dien, leyt hy, dat alles in
de Faucebrée ontdecktwort , wat tot defenſie vande

Traverſſen blyven wil ; artwoort, daarmen hacke val
len ſpaanders,maardoen vande neuſen 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
verſſen dan ontdeckt worden, ende of de Landt-gronc

in't geheel often deele voor de Contreſcharps borſt
wering genomen wierde gelijck als dat veel in Duyts
Jandt ende andere Landen gepractiſeertwort,daar Ru
ſe foo dickmaal verfocht wort, hoe loude dan de Fau

cebrée ontdeckt worden. Dan hiergenocch yan , 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 dacter in mijn Tractaet niet gementioneert wort
van Canon maar alleen van dobbelde Haken ende 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,Contrarie ſalikhem

be wijten met het levendige exempel (om andere voor
byte gaen) vande dobbelde Haken die in de Faucebrée

gebruyckt zijn geweeſt van de groote Iſabelle Scharits
tot s’Hertogen Boſch , daer de belegerde de ſelve tot

hare groot voordeel gehadt hebben ,nochtansſeyt my
nen goeden Vrient Ruſe datmen dit beſt op de kaert
belpeuren kan ,ende noch beter in de Modelle ,ende al
derbeſt in groote wercken , laet hem nemen de voor
noemde groote Iſabelle Schants tot ſijn groot werck,

ende dan ſalhy lichtelick van ſijn opinie afſtaan ,dere
denen dan en zijn niet van mijn , maer van hem feer

flecht ingevoert . gelijck als fijn E. mijn ſulkx na- geeft.
Ruſe leydt fol. 12. op myn ſchrijven fol. 18.dat daer
ſtaet dat de ſcheuten komende uyt de Faucebrée reche
Horizontaal in de Galderye ingaen , maar de ſcheuten
vande tegens overſtaende flancquen ſchuyns daer tc.

gens,ende daer uyt beſluyt Ruſe mynen goeden Vrient
dat ick het overbrengen vande Gaalderyniet en verſta,
door dien dat ick niet en weet dat de mont vande Gael

derye alçijt met eenen grooten -heuvel van aert van vos
ren bedeckt moet ſijn ,maar laet hem eens naſien myn

Tractaatje fol. 138.daar ſal hy 't klaar bevinden dat by
my
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by my 'tfelve met een woort aangetrocken is,ende dat
de vyant van de ſcheuten komende uyt de Faucebrée de
meeſte ſchade ontfangen ,dat zijn de beleggers in divers

ſche belegeringe in't overbrengen van haer Gaalderye
wel gewaer geworden , onder andere inde belegeringe
voorGroldaar de Gaalderye tweemaal uyt deFauce
brée aan brant geſtoken wierde, gelijck een yder ge
noechfaem bekent is,'tis waar daar is een heuvel maer

die en is ſo niet gediſponeert ofmen kan ter zijden door
en heeninde Gaalderyen flancqueren ; ende Granaten
inde ſelve inkaatlen , alhoewelde Gaalderye meer als
op dehelft volmaeckt is,fo kan ik doch weluyt de Fau
cebrée leggende voor de Face tot achter toe inde Galde

rye grooten afbreuckdoen ,dat niet te practiſeren is van
de tegens overſtaande flancg. Dat de Traverſſen in de

Faucebrée te gebruycken een foible defentie is ; ant.
woort,men weet wel datſe niet looſterck zijn als het
Bolwerck, maar na de gelegentheytdes tijdts, ſo wort
daar uyt grootéſchade gedaen,alsoock met het afwer
pen vande boven wal (hoewelblindelik )granaren pec.

kranſſen, ſteen, heetwater, met kalck gemengt, ende
balcken ;ende in dit afwerpen wortvoorſichtigheytge
bruyckt dat niet haer eygen volck ,maar de beſtormers
(ſchoon datſe gearmeert zijn) door de ſware balcken ,

de neck gebroken , en daer ondergelijck als levendigh
gedolven worden. Menkan oock de Traverſſen eenige
voeten wyder van malkanderen maken. Rufe myn

goeden Vrient ſeyt fol. 1 3. dat de Face door de Fauce
brée niet verſterckt maarverſwackt wort,wathier van

i zy is genoeg hier boven ende in myn tractaetje fol.17
B
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en 18.gedebateert: maer Rufe verſtercktde faceopeen
heel andere wijſe doorhet ſtellen van 4.dobbelde flanc.
quen boven malkanderen verſieret met 20. bulle
backen , ick meen 20.kanonnen , &c.

Ruſefol. 1 3.feyt, noch een van ſijn reden te zijn om
de Faucebrée voor de Face te rejicieren , om dat de de
fentie door her ſmijten van Granaten benomen kan
worden , maar datmen de defentie door deGranaten

foude willen benemen in myn Faucebrée,is niet doen
lijck door dien ik daar in ſo veel traverskens maken kan

alsick begeer, loude oock onnoodige koſten zijn loo
men het foude willen doen , maar daar tegens ant

woorde ik dat het geen onnodige koſten en ſoude zijn,
alſo de defentie in fyn Faucebrée endetuſſchen de flanca
quen grootelijcks ſoude benomen worden die de in :
komſt van de Graft foude beletten alſmen foude mo .

gen gekomen zijn op de Contréguarde X.van gelijcke
cer men wil de defentie benemen in onfe Faucebrée, ſo

moetmen oock eerſt gekomen zijn op de Contreſcharp.
Wat wil Ruſe dan bewijſen ,de faack is klaar. Dat Rule

noch ſeydt datmen Gijn gedeelt vande Faucebrée niet
wel attaqueren noch gewinnen kan ,dit is buyten ſpoor
gelopen ;wantdaar tegen is niet geſproken: Ick ga dan
voort.

Hoort eens wat Ruſe leyt fol.14.en I s.om dat,feythy,
deWallen vande moderneFortificatieoveral even hoog

fyn,mag alle defenſie van't geheele Vele weg genomen
worden ,en dit is de oorſaakdatſe hare graften niet kon
ben defenderen ,maarhoe varen de wallen van ſyn For
tificatie en worde die ook niet ontdekt,die bykans eens
foo
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ſoo hooch zijn alsde onſe,ickvraech hoe konnen onſe
onderwallen van 'c velt ontdeckt worden , immers niet

eerder voor dat devyantgekomenis op de Contreſchar
pen van een hooghte ten minſten 20. voeten alſmen aan
's profil klaar ſien kan , let wyders hoe Ruſe diſcoureert:
dat hy ſich verwonderen moet dat in mijn Tractaat fol.

19. ftaat, dat ick fegge dat fyn laatſte geretireerde flanc;

die 27. voeten hoog is, fonder deparapet daar in gere
kent geen of weynighi vordeel doet, ende dat des Wals
flanc hooger zijnde als de moderne, niet en kan hinder

lijck zijn het overkomen vande Gaalderye : antwoord
her is notoir ende geoblerveert dat de ſcheuten komen

de van de flanquenvande Wal datelick inde graft van
de Face ficheren en inbooren in een panct , en ganſch
geen effect deden , daar en boven wierden de ſtucken

door’e verhogen achter aande broek alte bloot voor de
vyant om niet van haar ſchadeloos ende uyt hare affuy
ten gelicht te konnen worden , ende om deſefauten te

remedieren wierdede Faucebrée gepractiſeert; om daar
uyt horiſontaal of water paffe ſchoote te doen die het

meeſt effectueren, want ireft het niet den eerſte , foo
treft het den 2.de of achterfte , al wat in de weech is

wort ter aarde gevelt,even gelijck het gras voor de fic
kel ,tot dien eynde worden oock wel gebruycktgeſonc
ken Bateryen , maar mijnen goeden Vrient Rufe wille
hebben in de hoochte,ja ſeyrhy ,fol. agoal was hetso.
a. 60. vocten hoog , datſe evenwelniet te hoog en zijn,

wancals het ſtuck op so. voeten hoochte ſtaat trefthet
voor fich in degraftop de diſtantie van 6 1. Roed. maar
boedanich fal dan de kogelinde Graft raken , immers
B 2
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en 18.gedebateert: maer Rufe verſtercktdefaceop een
heel andere wijſe doorhet ſtellen van 4.dobbelde fianco
quen boven malkanderen verſieret met 20. bulle
backen, ick meen 20.kanonnen, & c.

Ruſefol. 1 3.feyt,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 door de Granaten

foude willen benemen in myn Faucebrée,is niet doen
lijck door dien ik daar in fo veel traverskens maken kan

alsick begeer , ſoude oock onnoodige koſten zijn loo
men her ſoude willen doen , maar daar tegens ant.

woorde ik dat het geen onnodige koſten en ſoude zijn ,
alſo de defentie in fyn Faucebrée endetuſſchen de flanco
quen grootelijcks Coude benomen worden dic de in
komſt van de Graft ſoude beletten alſmen foude mo .

gen gekomen zijn op de Contréguarde X.van gelijcke
cer men wilde defentie benemenin onſe Faucebrée, ſo
moetmen oock eerſtgekomen zijn op de Contreſcharp .
Wat wil Ruſe dan bewijſen ,de faack is klaar. Dat Rule
noch ſeydt datmen ſijn gedeelt vande Faucebrée niet
wel attaqueren noch gewinnen kan ,dit is buyten ſpoor
gelopen;wantdaar tegen is niet geſproken: Ick ga dan
voort.

Hoort eens wat Rufe ſeyt fol.14.en 15.om dat,feyt hy,
deWallen vandemoderneFortificatieoveraleven hoog

fyn ,mag alle defenſie van't geheele Vele weggenomen
worden ,en dit is de oorſaakdatſe hare graftenniet kon

Ben defenderen, maarhoe varen de wallen van fyn For
tificatie en wordé dic ook niet ontdektdiebykans eens
loo
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foo hooch zijn als de onſe,ickyraech hoe konnen onſe
onderwallen van 't velt ontdeckt worden , immers niet

eerder voor dat de vyant gekomen is op de Contreſchar
pen van een hooghte ten minſten 20. voeten alſmen aan
' profil klaar ſien kan, let wyders hoe Rufe diſcoureert:
dat hy ſich verwonderen moet dat in mijn Tractaat fol.

19. ſtaat, dat ick fegge dat fyn laatſte geretireerde flanc,
die 27. voeten hoog is, fonderdeparapet daar in gere
kent geen of weynighi vordeel doet, ende dat des Wals
flanchooger zijnde als de moderne, niet en kan hinder
lijck zijn het overkomen vande Gaalderye : antwoord
her is notoir ende geoblerveert dat de ſcheuten komen
de van de flanquenvande Wal datelick inde graft van
de Face ficheren en inbooren in een punct , en ganſch
geen effect deden , daar en boven wierden de ſtocken

doorc 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 wierdede Faucebréegepractiſeert; om daar
uyt horiſontaal of water pafle ſchoote te doen die het
meeſt effectueren, want trefthet niet den eerſte , foo
treft het den 2.de of achterſte , al wat in de weech is

wort ter aarde geveli,evengelijck het gras voor de fic
kel,tot dien eyndeworden oockwelgebruycktgeſonc
ken Bateryen ,maar mijnen goeden Vrient Rufe wille
hebben in de hoochte,ja ſeyrhyfol. as. al washet so.

a. 60. voeten hoog , datſe evenwel niet te hoog en zijn,
wancals hec ftuck op so. voeten hoochte ftaac treft het

voor fich in de graftop de diſtantievan 6 1. Roed. maar
hoedanich fal dan dekogelinde Graft raken , immers
B

niet
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niet meer als in een punct,in 'twater , of vooraan de
voet vande Gaalderye,ofop,ofdaar over heen ,foo dat

het een ſcer ongewiſſe ſcheut is,ende als het al raackt,ſo
doet de kogel weynig ſchade, endedekanon koget kan
niet meer (alfoſe alleen in een punt ficheert)als een man
dooden ; maar daar tegens de waterpaſle ſchoten kon
nen wel 10 of meer om't leven brengen ,gelijck het ex

empel inde belegeringe van Ooſtende ons geleert heeft,
dat een kanonkogelkomende water -pas Is Mannen
wegh genomen heeft waar van de 1o doot ende de

andere doodelijck gequetſt. De ſaak is dan klaar,datde
Horiſontale ſcheuten’t beſt zijn : dan dit argumenteren

is maar tijdt verdryf,endeal te fchoolachtigh voor Ru.
ſe, hy wil myn noch eerſt wat informeren .

Wat Rufe feyt fol. 1 6.dat ick myn opinie conformere
met de reputatie van de Heer Generaal Quartiermeeſter
Parcheval ; dat en doe ick nietalleen met defe Gereno.

meerde Ingenieur,maarmet alle hedendaaghſche Inge
nieuren die de directie over de Fortificatie in defe Ne

derlanden ſoude mogen gehadthebben ende noch heb
ben. Men fiet dat noch geduurigh de Fortificatie aan
geleyt worden volgens myn Inſtructie;gelijck als noch
op dele ure ten Boſch tuffchen de Vuchter

ende Hinte .

merpoort, een Bolwerck met perpendiculare ende niet
oblique Flancquen, als myn Vrient Rufe begeert, noch
niet met 4 dobbelde Flancquen boven malkander op y

der ſijde des Bolwerksmet 20 Canons en 40.op't heele,
gemaakt wort.Maardat den s hoekte Harburch 2 uren

van Hamborgh(geordonneert door de voornoemde
Heere Parcheval)noch de grontlinie,noch de proportie
niet

-
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niet recht geordonneert ſoude geweeſt zijn , dat is niet

gelooflijk , alſoohy hern loo wel met reputatie in uyt
heemſche plaatſen als in deſe Nederlanden heeft laten
gebruycken,hebbende van jongs op met fijn Vader Zal.

die ook Quartiermeefter Generaal was,inwiens plaat
ſe hy ſuccedeerde, 'tLeger na gevolght,endegelijck als
in de konſt geconfijt geweeſt,dat diehemſoude vergre

pen hebben in't maken van een vijf hoeck , dat kan in
myn ſin niet komen, vertrouwe eerder dat het Ruſe of
uyt particulieren haat , of om hem met fyn reputatie,
cen grooten naam te maken,of om dat hyhem nu niet
meer en kan verantwoorden :'tis altoos kennelijck ,dat

hy heeft deſe en andere Landen grooten dienſt gedaan .
Op fol. 1 7. antwoorde ick , dat niet ſyne 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 ſoo 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.Noteert 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 heefë Ruſe noch niet be .
weſen ,ende fal wachten , dat hy hem hier in noch wat
blooter geeft.
Myn Inſtructie fol. 2 1,22.2 3.24.2 5.lal tot een we
derlegginge dienen van de Oblique Flancquen. Rule

feyde fol. 18. dat myne ſtucken op de perpendiculare
Flancquen ende Gordynen van't geheele Veldt geſien
B 3

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

A. aanwijſt,'t welck ick toelta,maar dat is om mercke
lijcke redenen gedaan , want waren de Buytenwercken

hoogerdan kott men niet van de boven-Wal de Con
tre eſcharpebeſchieten , dit ſoo zijnde heeft de Contre
eſcarpe dobbeldeſeconde ende defenſie,boven dit is de
Viandt over al in't Veldt ontdeckt yan de Wal, ende ſo

haaſt en begint hyniet een Baterye op te werpen ,ofmen
doet hem datelijck delogeren : Wilde men na Rufen o

pinie maken de Wallen 40.90.à. 60.voeten hoogh,en.
de de Buytenwercken na proportie,datſoude eenexcel.
live koſten zijn ſonder defenſie. Aangaande dat de Vy.
ant,met lyneBateryen veerdigh zijnde, ſoude konnen
eenige ſtucken verlemmen , dat lelve is oock doenlijck
aan de ſyne,door verheveneBateryen. De Hedendaagh
( che Fortificatien zijn vele Jaren in practica geweeſt,

ende werden noch dagelijcks gepractiſeert, daar tegens
de lyne alleen in Theorie.
Voorts ſeyt Rufe fol. 19. wegen het beletten van's
paſleren des Grafts , dat myne Canon ende Muſquet
Ichoren ,komende van de ſeconde Flanc ;foo ras men in

de aarde is,vruchtelooszijn,maar dat hyle beter beſtrijct

daar tegens antwoorde ick , dat fyne ſchoten komende
van de geheele Gordyn , als hy dat met de letteren 6.
V.T.aanwijít, te vergeefs ende vruchteloos zijn , want
behalven datle hooger als de mijne is,loo en effectueren

deſchooten nietvliegende over': Bolwerck,alſooſy loo
licht haar eygen volck als debeſtormerstreffen konnen.

Maar Rule en gedencke niet eens, wat hygeleydt heeft
'fol. 21. daar hy de Hoornwercken loodar.igh or
donneren
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donneren wildatle haar ſelvendefenderen konnen ,en

de haar niet en behoeven te verlaten op de grootenWal,
man

tot reden gevende, dat ſoo licht daarbinnen de Defen
feurs als de Offenſeursgequetſt konnen worden, 'cwelk
nochtans heel wat anders is, te ſchieten langs de zijden
des Hoornwercks ,als te ſchieten over ' Bolwerck, hier

loopt dan Ruſe tegens hem ſelven. Noch ſeye Ruſe dat
wanneermen de Graft paſſeren wil,dat dan mynCanon
al gedemonteert is,dat is mis, maar al was het foo , ſoo

moet de Faucebrée, leggende voor de Face, als oock de
tegensoverſtaande Faucebrée Flanc , ende Faucebrées

feconde Flanc,hetbeſte doen ,ende wat haar vermogen

is, dat kan men duydelijck leſen in myn Inſtructiefol.
17.18.19. ende oock uyt't geen bier voren verhaal is,

op deſe wijſe kan ick fyn Canon oock wel demonteren
door 't verhoogen derBateryen. Ende om deinkomſtvan
deGraft te willen beletten door de vierdobbelde Flanc

3

quen,ende 20 à 24. Canons, dat ſal (waarlijck toegaan
wegen degroote confuſie ende perijckel in’eſchieten en
de laden ,'twelck daar door kanontſtaan ,als mede door
middel van hande-Granaten , tuſſchen de vierdobbelde

Flancquen in te kaatſen , die onder haar geen kleyte
ſchade,verwerringh,ende diſordre veroorſaken fouden,
oock mede wegen de groote ſwaarte des Canons, dat
feer traagh ende lanckſaam gehandelt wort, waar door
vele goede gelegentheden verſuymt worden . Wat my
belangt,ick achte niet meer een Bolwerck met vierdob

belde Flanequen, met 40. Canonen, als den Cumaan ,
fchen Elel,die eenen Leeuwen huyt aangedaan hadde,
want het is een vaſten regel, waar uytgefchoten, daar
B 4
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kan oockwederom ingeſchoten worden , ende dat hy
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noch in lyn Tractaat foi.7. leyt, waar een Batery met 6.
ſtucken is , daar moet een contra Batery geordonneert

worden van 28. à 30. ſtucken, dat is in proportie , als 1 .
tot 5. Waar ſoude Ruſe na deſe proportie al het Canon
halen , als men met dry Bateryen van 15. ſtucken een
Bies wilde ichicten in een Wal. Want hy loude moe
ten hebben 75. Canons als ſuperioor in 't getal na myn
gocden Vriendt ſyn ſuſtenue.
N. B. De vierdobbelde Flancquen boven malkande.
ien 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 allmen de Graftfoudewil
len paſſeren voet voor voet : maar nu vraagh ick Ruſe,

toe hy 't maken ſoude, alſmen de Graft paſſeren wilde
oplyn Frans , die de Graften ſimpelmet rijſdammen o
vergaan, konnen de Muſquettiers dan geen grooter ver
hindering doen tegens de overkomit van de Graft als
de Canoniers; vermagh het Canon wel foo haaſt veer

digh te zijn , datter geen tijdt tuſſchen beyde foudeko
men datterniet geſchoten wierde, immers neen , daar

tegens ſchieten deMuſquettiers gedurigh , foo ras en
heeftden een niet gedaan , of den anderen wederom
begint,dat dan alſoo metCanon nietdoenlijck is, daar
'het nochtans alſo behoorde te weſen, alſoo dit paßieren
des Grafrs inetter haalt toegaat.

Ruſe feyt darick noch eensmeten falfijn defens linie,
die ik geſeythebbe in myn Inſtructie fol.2 2.deMuſquet
ſchoot te excederen, de Liefhebbers konnen open ſlaan
fyn Tractaatjen fol.2 8.daarſullen ſy bevinden de defens
linic

1
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linie 69.Roed.lanck te zijn. WatwilRuſe ſigh dan ex
el

cuſeren ,dat hetMuſquetweltoereycken kan ,ja weltoe

reycken met een boogſche linie,maarnietin pointblanc,
te verſtaan in een rechte linie,ende noch minder ſullen

de Muſquettiers gewis ſchieten konnen van de Face.

Ickſtelmyn Inſtructie fol. 2 5.tegen Ruſe fol.2 1.regel
14.daarhygenoteert heeft met een N.B. feggende, dat
de ſchuynſigheyt niet ſonderlinge geeft of en neemt,
wat magh dan Ruſe de perpendiculare Flancquen ſoo
loeckenom verre te werpen, ik antwoort hem ,is aan de
ſchuynligheyt (daar hy nochtans fyn gantſche faack op
fondeert )niet gelegen, ſo is ons diſpuye uyt : dan ver

trouwe hoemen deperpendiculare Flancquen meerder
tracht met voeten te treden ,hoe defelve lal meerder de

Neuteboom gelijek worden , dewelcke hoeſemeerder

geſlagen wort, dieste ſtercker invruchten aangroeyen.
de is.Wataangaat dat het grootſte deel van de Ingenieu
ren van gevoelen zijn nietde Gordyn,maarde Face (als
meer geextendeert)aangetaſt behoorde te worden,daar
ben ick oock gelogeert , maar allesmet diſcretie. Men

heeft geſien ,dat ſyn Hoogheytden Prince vanOrangien
fyn aproche gevoert heeft op de Panden ende Face van
het Bolwerck vande Stadt s'Hertogen -Boſch ,niettemin
heeft de Prins Maaſtricht, die ook niet van de geringſte

was,geincorporeert ende bemachtigt door middel van
een Bres te ſchieten inde Gordyn tuſichen een Bolwerk
ende jonger poort. Nota : Ditvordeelkreegh de Prins
Hier door, hadde ſyn Hoogheyt lyne linie van nadering

getrocken op het Bolwerck, ende een ruymen Bresge
. Ichoten,ende daar op in - ge-entert, ſo loudeſyn Hoog
BS

heyt
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heyt't ſelve van binnen miſchien geretrencheert bevon
den hebben,ſoo datmen de novo voorwaarts geconftrin

geert loude geweeft zijn te fapperen , ende andere Bate
ryen te planten, 'twelck deſavantagieert,maarhet ſelve
niet te verwachten heeft inde Gordyn, hier foude oock

wel te paſſe komen deFranſche Methode,om een Graft
te paſſeren , als Ruſe feyt in fyn Aanwijlinge fol. 12.
ick ga voort om tijde te winnen.
Als ick leg in mijn Inſtructie fol. 2 3. dat ſyne Flanc
quen beter dienen om de buytenwercken te defenderen

als de myne , dat en moet Rufe my niet qualijck af ne
men , want het zijn lyne eygene woorden fol. 39.in lyn
Tractaat , alwaar hy de hedendaagſche Ingenieuren
uytkrijt,dat fy het beter fouden konnen doen doorhaar

perpendiculare Flancquen , dat ick nochtans feecker

wete,dat niemant van de onſegedacht heeft om fodanig
te argumenteren,'tis maar een opgeraapte Kladde,ende
fyn eygen ſchryvens moetmengelooven: aangaande de
Flancquen , datſe meer in 't geficht leggen van den Vy
ant, als de mijne , dat is notoir, maar niet alle , ende dat

van wegende meerdere Obliquiteytzende dat is een va
ften regel,als boven geſeit is , waar uyt geſchoten ,daar
kan oock ingeſchoten worden, kan Rufe foodanighfy
ne intreckende Flancquen ordonneren, datter nietwe
derom ingeſchoten werde,en datleniet ſoo koſtelijken
Ichadelijk zijn,foo als niet de hedendaagſche Fortifica
tié,en foo veel commoditeyten heeft, ſoo kan het voor
een goede les paſſeren. Dat Rufe oock op ſyn Flancquer
gebruycken wil te gelijck Canon, dobbelde Haken en

de Muiquetten , isongerijmtwant deſe 3. onder mal
kanderen

=
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kanderen gemenght, en konnen t'ſamen niet accorde

ris

ren, wegen het te rugh deynfen ,grooten roock en vuyr,
des Canons,nochtansfietmen klaar aan de 20. ſchiet

le gaten , datde 4. Flancquen alleen tot het geſchutgeor
donneert zijn,ergo niet voor deMuſquettiers,alsmynen
goeden Vrient Rule tegens lyn eygen ordonnantie aan
2
gaat, ende een yegelijck wijs maken wil, datwit ſwart
is. Noreert dat Rufe mijn al wederom foo ſtout wil be
ſchaamt maken , dat mijn Faucebrees Flanc niet langer

i

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

ctie fol.2 4.ende wilhetcontrarie bewylen opfyn kaart,
komt laat ons eens ſien op ſyn Kaart van ſyn Tractaat

Fig.2.N.2. daar ſal immers bevonden worden, dat niet
mijne Faucebrees Flanc gelijck met de ſyne is,maarwel
4. Roeden langer valt, dat is dan voor Rufe 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 feggen de Ravelynen niet gemeent te

1

hebben, recomanderende den Leſer het ſelve na te ſien ,

3

mers, dat hy hetopſyn tijdtbewijſen ſal,gelijck als hy
fol. 19. doet, ende oock hier in ſijn Aanwij(ingefol.zz.

maar den Leſer lette , wat hy belooft , hy belooft im
daarhyſe meſſen noemt, die de Veſtingedoot-ſteecken
geven , is dit aldus, foo wil ick de hooge Overigheydt

grondhertigh gebeden hebben ; datſe mochten in tijdts
weghgenomen ,often minſten na de Heer Ruſe fyn fan
bortålie geperfectioneert worden ,op datſe t'avont of mora

.

3

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

Iting doot -iteecken. Wie heeft oyt geſien , datmen de
Raye .
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Ravelynen (loo daargeen prægnante reden is , want
men en laat niet geern een werck achter op de rugh leg
gen )eerſt aangrijpen ſal, waar daar halve Manen zijn,
want ſeye hy de Ravelynen verovert zynde,oock lichte
lijck de halve Manen te vermeeſteren zijn : de tijdt valt
myn te kort, om myn ſelven verderin dele Materie in te

laten.Wat aangaat het ſeconderen der Ravelynen door

ton -bruggen ,die water -pas leggen , die ſwarigheyt die
Ruſe daar over maaktis van geringe importantie. Men

moet weten ,daar men hackevallen ſpaendersinfonder
heytals de Timmerlieden neerſtig zijn. Vrage, hoe hy

anders ſyn Ravelynen ſeconderen wilde ? Wat wyders
Rufe feyt over myn Inſtructie fol. 47. geeft het my de
pijne niet waart ſyne antwoordinge te beantwoorden ,
alſo een yder genoeghſaam bekent is, wat de Ravelijn
voor de Vuchter poort ten Boſch gedaan heeft. Voorts
dattermeer Veſtingen te vinden ſija ,die langer reſiſten .
tic gedaan hebben , alsden tijdevan 2.Maanden , als de
Heer Rulefol.6.in fyn Tractaat ſeyt,is een yder genoeg
bekent. Myn Heer Rule ſeyt,dat het wat anders is we

gen de reſiſtentie,die de Ravelyn voor Munſter tegens
den Biſſchop gedaan heeft , tot reden gevende , datter
wel 18000. of 10000. mannen in zijn geweeſt , Ant
woort, zijn in dieRavelijn 18000. of 10000. mannen
geweeſt ,ſo zijn daar wel van nooden in ſijn halve Maan

50000. man, alſoo het ſelve wel6. maal grooter is.
N.B. Anno 1595. heeft Geertrudenbergh 3.Maan
den reſiſtentiegedaan (hoewel aan de eene zijde operty
nochtans kreegh den Vyant niet eerder het Ravelijn in ,

als ontrent3.Maanden.Anno 1594.heefrimmers Coeur
verden
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verden, die een Landt -ſtadt was 7. Maanden en 3.wc
ken reſiſtentie gedaan , ende wierde noch niet gewon
nen , hoe veel praatjens wil Rufe dan de Liefhebbers
diets maken. Dus verre de wederleggingh van Ruſe fijn
Aanwyſingh op fol. 24.
Rule ſeyt noch fol. 24.(ſchoon dat ick hem in myn
Inſtructie fol.s8. gedebateert hebbe) dat hy de Hoorn
wercken ſoo ordonneren wil ,datſe bequaam zijn haar
ſelven te defenderen,maar wederom in ſijn Aanwyſin
gefol. 24. fpreeckt Ruſe wederom tegens fijn felver,

ſeggende,datle defenſiver zijn, als ick daar van oordele,
ende waarom , om datſe trecken haar defenſie met Ca
1

non ende Muſquetten van't Royale Bolwercks punct,

als mede van de Buytenwercken. Defe 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
Rufeineent dat hy hem nu al wel gequeten heeft,alshy
ſeyt op wat wijle hy de Hoornwercken ordonneren

wil, om haar ſelven te defenderen , ende dat hy het ſal
voor hem ſelven bchouden.

Eyntlijcken ,wat Ruſe ſeyt op myn Tractaatjen , fol.
131. dat ick 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
S

defelve metſyn ordonnantie comparere, 'twelck noch

fans alloo niet en is : maar fegge, dat ick dele maniere,
ende myn Heer Rufe fijn ordonnantie van 4.

dobbel

de Flaocquen boven malkanderen met 20. Canons
ver
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verwerpe, die oordeel heeft d, ie oordele, wat ick hier

ſegge.
N. B. Ruſe ſeydt fol. 2 5. om in'c velt te ſchieten ,dat
hy daar voorgebruycktde Gordynen ende Facen , 't
geen dat ick oock doe,maar Rufewil niet in 't veldt,of

als de linien van Aprochen geopent worden, ſchieten,
ende waarom niet , daarom , om niet opnnodigh het

amonitie op de aprocheerders te verſpillen, als klaarlijk
te ſien fol. 9. regel. 30. dit ſtrijdt dan al wederom te
gens fyn lelven .
Fol. 27

Rufe ſijn pralen over fijn Tafeleje,dathy 28.

Roeden tot defenderende linie des Bolwercks loude

hebben , is in 't voorgaande klaar contrarie beweſen.

Maar ſal hierſoo kort op antwoordendat het niet is 28.
Roed. meermaar 12. Roeden minder , ende als ick de
laatſte geretireerde Flancnoch daar toe dede , die 15.
Roed. is, ſoo foude Ruſe 27. Roed. minderhebben,
door dien datdaar van geen behoorlicke defenſie we.

gens ſyn extraordinariſche hooghite , als fol. 19. aange.
weſen , gedaan kan worden .

Korte verklaringe over Fol. 25.
ofMelder,ofRuſebeter defenſieheeft om de Face
te fien , te beſtrijcken , ende de inkomſt van de Graft te
beletten , daar'tmeeft aan gelegen is.

N.B. Aangaande bet fien ende beflanqueren des Bola
wercks.
MEL
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Die van R USE.

rende linie.
Rocd.
Roed .
A.B. Flanc vande boA. B. Laatſte gereti
ven -Wal.
reerde Flanc.
1O
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.
conde Flanc.
is .
F. L. Seconde Flanc
R. L. Face des Faucebrees.

25.

73 .

II .

vande boven - Wal. 12 .
6г .

N.B. Want dele Face

linien haar felven bequa. Defenderende linien des
i melijck defenderen kon- Bolwercks van R USE .
nen.

Defenderende linie van
MELDER.

Ergo heeft Ruſe niet 28. Roeden meer, maar te
weynigſten ende nauwſten gerekent 12. Roed. minder
ſchoon datfyn 4. Flancquen boven malkanderen gere
kent worden.

N. B. Aangaande de inkomtvan de Graft te beletten.
Het is notoir volgens Krijchs gebruyck, endeomre
den hier te langh te verhalen , dat de Vyant behoorde
by N.voor 't Bolwerck M. van Fig. A. inde Graft teko
men , ende by O.P. voor'c Bolwerck 3. van Fig. B.
MEL
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MELDERS flanqueren - RUSE flanquerende li
nien.

de linien .

Roed:

Roed.

F. R. Gordyn vande

A. V. Gordyn vande
boven -Wal.

D. X. Gordyn vande
onder -Wal.

boven -Wal.

30

26

H. S. Gordyn vande
26

onder. Wal .

10 Dry dobbelde Flanc
C. D. Faucebrées Flanc. 9 quên.

19

A. B. Flanc.

R. L. Face des onders
Wals.

23
68

261

t ſamen 101

N. B. De geretiteerde
Flanc A. B. kan weynigh
of geen defenſie doen, uyt
reden als boven.

Ergo heeft Rule 33.Roeden minder om de inkomſt
van de Graft te beflancqueren. De Heer Rufeheeft hem
felven dan in deſen vergiſt.
Nateert , dat ick tot mijn vordeel , om de Face des
Bolwercks te beſtrijcken , noch niet eens gerekent heb.

be,dedefens-linien B.E. C.O. zijnde de 2.tegens over.
ſtaande Facen , die 38.Roeden bedragen.

Ruſe ſeydt dat alle myne defenſien gebroken zijn
door de Bateryen eermen eens aan de Graft komt , ici

reden gevende,dathyſe demonteren kan , ſchietendeo
ver het Hoornwerck 1. het Ravelijn 2. de halve Maan
3. dient tot antwoort , dat dit ſelfdeoock kan geſchie

den aan fyne wercken , want de Bateryen na proportie
verhooght zijn ,falmen even ſo licht de fijne als demy.

ne demonteren konnen. Myren goeden VriendtRuſa
ems
ro
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roemt oock van fyn vier-dobbelde Flancquen boven
malkanderen, endeſeydt, dat fyn 20. Canons niet en
konnen gedemonteert worden , ſchoon datmen al de

buytenwercken (behalven 't Ravelyn Z.) gewonnen
hadde , ende datmen geen grooter plaats en fal konnen
vinden , om meer als ten hooghſten 8. ſtucken in contre

Baterye te ſtellen dat abuys is, want op de halve Maan

ofre contreGarde X. iswel plaats tot 16. ſtucken , hier
mede laat da . Ruſe afgewelen zijn. Of oock alle dele
ſtucken op de vier dobbelde Flancquen ſeker ſtaan ,het

Contrarieſullen de Liefhebbers by de Baterye T. ſien
konnen , & c.

Noteert dat ick mijn referere tot ſyn eerſte Tractaatfol.
36. regel 17. alwaar mijn Heer Rule tot een beſluyt wijſt,
wegenshet Profil v.in fyn geretireerde

Flancquen , op Num .

VII. daar het geheele Werck eerſt inde gront-linien van
2. Bolwercken van een Elf-hoeiktehen is van gelijcken,hoe
hetgeheele werckin'i Profilleyt waar van het waarſte Pro
fil van de Buytenwercken boog is 13. voeten alsStaat Num .
VI. ende Num. V.ſtaat, dat de derde geretireerdeFlanc hoogh
is 3 5. voeten,de tweede geretireerde Flanc 24. voeten ,

de

eerſte geretireerde Flanc 16. voeten , foo is dan evident, dat
ſyne defenſie op de Wallen endeFlancquen evenfoo licht ende

noch lichter nye bet Velt is ontdeckt, ende deſtuckengede
monteeri konnen worden als de myne,wantgekomen zijnde

op myne Contre eſcarpe,moetmen ſchieten over myne Buyé
tenwercken,die 10.à 1 2.voeten hoogh ziin, om dedefenſie ,
der Wullen te benemen ,die hoogh zijn 20. voeten . Ende als
men gekomen is op lyne Contre-eſcarpeof Eſplanade,foo als

fyn E.deſelve noemt, moetmenſchieten
over ſyneBuyten
с
werca

Wederlegginge van
wercken,die hoogh zijn 13.poeten , 't welck alleen 1.poet
meer is als de myne,omfijne defenſie der Wallen endeFlanco
quen te benemen,diewel 3 5.voeten hoogh zijn ,ſo is dan o
penbaer,dat eerderfyne alsmyne defenfie der Wallenbeno
34

men konnen worden , wat hebbe ick dan mogen leggen in't

voorgaande fol.32. als de Bateryen na proportie verhooght
Dorden,&c. Evenwel belieft Ruſe noch te leggen fol. 14.

yan ſyn Aanwyſinge dat ick vanfyn Werck onverſtandigh
oordeelegendeandersgediſponeert is,ende datſe andere quas

liteyten heeft als mynbekent is,dan de deciſiebier van geef
ick den verſtandigen over, &c.

Korte t'Samen -Spraack
Tuſſchen

RU SE

en

M E L D

E R

Over Fol. 29. 30. 31.32 .
1.Ruſe.

Et Hoornwerck J. à la moderne heeft

HE

immers een foible defens, gelijck al de
Wereldt genoegh bekent is door de halve Bolwercken
ende die linien ,diedefelve formeren ,die ſeer kleyn zijn
ende te kort op malkanderen leggen ,dat het onmoge

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

Melder. Contrarie is al de yerelt bekent , dat de

Hoorn -wercken ſtercke defenſie hebben , gelijck all.

men in de belegeringh van Bergen op Zoom gheſien
heeft, ende de Front, die door deſe linien geformeert
wort ,
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wort,is Capabel genoegh , om ſooveel Soldaten te lo
geren, om een formele ſtorm afte ſlaan.
2.Rufe.Eyndelick gewonnen zijnde,lalmen kennen
avanceren op't Ravelijn 2. Gelijck mede op de halve
Maan 3.Wantdie dan ſonder defentie is.
X

N

Melder. Hoe menig harden kop ſoudedit koſten ,eer
men ſoo ver gekomen was tot en in'tRavelijn 2.Want
hetHoornwerck diverſche maal in 't geheel, ende ten
deel , in't particulier ende in 'tgeneraal geretrencheert
kan worden, waar uyt dat men den Vyant yeder maal
de noro ſoude konnen het hooft bieden.

3.Ruſe. Dit Hoornwerck geincorporeert hebbende,
foude men konnen op dele Wal Bateryen planten , om
daar van de Faucebrée te commanderen ende te infile .
ren , ende den

hoogen Wal beſchieten, oordeelt nu,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 ſtaat ſwaar om te doen

door het heftigh ſchieten der contra-Bateryen op de

Gordyn desWals V. H. ende als de ſelve al geplant
zijn ,ſokonnen noch de felveſo verftomt worden, datſe
weynigh verhinderingh ſullen konnen doen in't een of
in't ander,en de Bateryen geſtelt ſtaandeop de hoogte,
ten minſten van 20. voeten , gaan de ſcheuten over de
Borſtweringh van de Faucebrée,gelijck men aan 't Pro .

fil te ſien iss.Roeden in de gront, deſe ontdeckingdan
is van geringe importantie.

4. Ruſe.Conſidereertdatde moderne Contre-eſcarpe
verovert zijnde door hare hooghte van aarde,den Vy
C 2

andt

nge an
v
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andt een treffelijck vordeel,om fich te bedecken, aan
brenght.

Melder. En de uwe als die gewonnen zijn, en ſullen
die dan niet de ſelfde vordeelen den Vyant aanbrengen
tot hare bedeckingh.
5.Rufe. Myn halve Maan ofContre guardeX.X.X.
kan dienen om Landevolck of een verſlagene Armée,

of anders na gelegentheyt te konnen recireren -ende lo
geren, die dan plaatſe vinden .

Melder. Dit preſenteert ſelden , endein ſulcken gele.
gentheyt kan men retireren met andere vordeelen , als

met het afwerpen van Bruggen, openen der Sluyſen, te
retireren voor een Stadt onder protexie van't Canoni,
en daar kan men dan inder haafteen Trenchée afſteken:

ſoo dat het niet raatlaam is een Veſtinghte verfien tot
fulcken intent met loodanigegroote buytenwercken,
daar duyſenden van mannen, tot betectingh'yan noden,
vereyſtworden .

6.Ruſe. Op de Flanc der Buytenwercken 7.kan men
geſchut ofMuſquettierstot defenſie der Face 5.4.or
donneren .

Melder. Dit is wel te ſpreken van loo veel geſchut,
maar qualijck om doen, menigh Potentaat magh’t fyn
Beurs niet lyden omſulcken exceſſiven koſten te doen,
daarhoortook noch meer toe te weten ,kruytsloot ,en.
de alderhande amonitie ,ende door manquement van

yets, deſes aangaande , wort de Véſtinghdickmaal ge.
nootlaaktom te capitculeren .Wathier vanis,late de er
varene judiceren ; ick meen dat die in Grevelingen ge
breck van Amonitie hebben ,wantly,verſien zijndemet
go.ſtuc.
}
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90. ſtucken Geſchuty Achieten niet meer als met 10.
7. Ruſe.Myne Buyten -wercken hebben altijt haar
at feeckereretiradeachter,itwelck geen moderne hebben,

't Ravelijn Z.make ick om reden 2. à 3. dobbelt.
Meller.Waar isdanuwe ſekere retirade van't Rave

lyn Z gelijck medevan't Ravelyn 8.daar tegens in myn
Hoornwerck kan ickdiverſche maal retireren van 't een

Werk in't ander, als ſeerbequaam zijnde tot de retren
chementen , dat alſoo niet en is in u contre Guarde X.

want gekomen zijnde by 6.kan ick lichter doormiddel

van traverskens komen totO.P. als ghy doet van de
Is Front des Hoornwercks T. tot achter by de Ravelyns
je graft G.

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

2)

van doen (om dat de Graft vande Contre- guarde maar

OF

60. voeten wijt 18 )weynigh Bafis ten comparaiſon

21.

yan deModernen .

ment

Melder. Maar weet dat den aanlegh van de Contre
eſcarpehaar altijt reguleren moetnade docering yande
Borſtweeringh vande groote Wal, op datter geen be
deckingh voor den Vyand en blyve.
.Rufe. MynGordynen 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 ſalevenwel het
ſelve noch onder Commandement vande Gordyn
ſtaan .
P

Melder. De Wallen , die de hooghte van 14. à 16.
voeten excederen,zijn van geen defenſie, want de Vy

ant op de kant van deGraftgekomen zijnde, kanvande
C3

Wal
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Wal of ſeconde Flanc, ende wegen de dickte des Para

pets, geen tegen weergedaan worden , foo dat dan de
Bolwerckenmalkanderen alleen reciproce defenderen
moeten, ſonder eenige reſiſtentie van Gordyn , fulcks

dat het niet als al te evident is by alle ervarene dierge
lijcke hooghten te ſchouwen ,ende deBolwercken ge
incorporeert zijnde, hoe weynigh de plaatſen in looda
nige occaſie reſiſteren können.

10. Rufe. Uwe Retrenchementen ofte af ſnydinge,

als by 'tBolwerckM. te ſien is met de ſtipkens aange
weſen, zijn difficilte maken in een Belegering , wegens
de hooghteder Wallen ende holligheydt derBolwerc

ken , want als fy te laag zijn ,worden ſy gecomman
deert, ende zijn vangeringe defenſie.
Melder. Myne Retrenchementen zijn niet difficil te

1

maken , maarkonnen lichtelijck met weynighmoey.
ten in defenſie gebrocht worden,de hooghte der Wal
len ende de holligheyt der Bolwercken, dienen beyde

tot haſtige voltreckinge van 't Werck, te weten de aar
de van de boven -Wal tot de Borſtwéeringh van ' t Re.

trenchement, ende deholligheydt is alreede een parate
Graft, want deſeGraften droogh zijn, wyders heeft de

kolligheyt des Bolwercks dit vordeel,datmengevoegh
lijckdes Vyandes mynen ſoecken ,endecontramineren
kan .

11. Rufe. Jamaar 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. à 4. voeten opgehooght wordentot defe
ende

f
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ende andere commoditeyten , maar zijn deſe Retren
chementen hooger of ſo hoogh als de andere, ſoo wort
daar door den Vyande dies temeerbedeckt , ende men
i en ſal niet den Vyandt (dicht onder de Wal zijnde) be.
ſchieten konnen. Noch heefteen lage retrenchement
: dit vordeel (doch alles na diſcretie ) datmen niet be

$ ſchadight en wort van de ſchoten , komende op de on.
der-Wal, ende datdenVyant ſoglicht niet en merckt,
waar de af- ſaydinge geſchiet.

12. Ruſe. MyneRetrenchementen zijn gemaacktin
form van een Bolwerck met 2 Facen , gelijck men by
1

'cBolwerck 3 aan de geſtippelde linien 10.en 12. lien
kan, ende om de Face is een drooge Graft.
Melder. De linie 10. wijckt af endeen kan de linic

12.niet ſien ,foo datſe malkanderen reciproce niet de
fenderen konnen , ergo dele maniere van Retrenche
menten en ſich inwaarts te verſchantſen, is verworpen .

Oock isdat retrenchement 1 3.14.15.16. 'cwelck door
de Flancquen paſleert,ſeer difficil te maken ;daar tegens
zijn de myne als degeſtippelde linien 20.en 30. aanwy.
fen ,veel defenſiver,profijtelicker,ende eerder veerdigh
gemaackt.
13.Ruſe.Myne Bolwercken zijn veel ſtercker, ſchoon

dat den Vyandt op de Face gelogeert is , als de Moder

nen,wanneerdar den Vyant haar Contre-eſcarpe noch
diſputeert.
Melder. Contrarie blijckt uyt de voorgaande Argu .

menten ,onnoodigh wederom te repeteren, Ruſen dil
courſſen ben ick welgewendt , & c. hadde gedacht dit
werck met yets, dat de Liefhebbers in deſe periculeuſe
tijden,
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tijden, niet ondienſtigh loude geweefthebben,te ver
grooten , dan alfoo mynen goeden Vriendt Rufemyn
valſchelijck na geeft, dat ick over myn korte Inftru,
Etie nu laatſt uytgegeven ,ruym 4.Jaren geſtudeert heb

be,ſoo ſalick het om alle præſumptie wegh te nemen,

hier by laten blyven, ende wachten tot gelegener tijdt.
Vaart wel.

FINI S.

Voor de BOECK BINDERS.

Fig.A.te ſtellen tuſſehen pag. 30. 31. en Fig B.cuf
fchen 32. en 33.
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