
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 doeleindenWe 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 uitStuur 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 hoeveelhe-
den 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 staanHet “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 wetWat 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 viahttp://books.google.com
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VOORREDE

Geneėgen Leezer !

K heb my veelmaalen verwon

dert , dat de meeſte Autheu

ren , die over de Beginzelen

der Veſting -bouw gehandelt

hebben , zig doorgaans zoo weinige

moeite hebben gegeeven , om hunne

Grond -ſtellingen door de vereyſchte be

wyzen te bekragtigen ; een zaak nog

thans , die my altoos van de uiterſte

aangeleegentheit heeft toegeſcheenen.

Want, zyn de eerſtgegevene Grond

Regelen , zoo niet volkoomen valſch ,

althans by gebrek van Bewyzen zeer

onzeeker ; hoedanig . moet dan geagt

worden , het gantſche t'zamenſtel der

Veſting-bouw op zulke lofte. Fonda

menten ſteunende : En hoe noodlottig

3 Voor
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voor een Leerling , die hier door ge

noodzaakt is, de Grondſtellingen van

zynen meeſter , hoewel zonder eenige

overtuiging van Redenen , te moeten

voor goedkeuren, zig deswegen alleen

verlatende op het goed vertrouwen en

de authoriteit van de geene , van wien

hydezelve heeft overgenoomen.

De Conſtructie der Veſtingen , die

men op de dus gegevene Grondrege

len laat volgen , beſtaat dan ook ge

meenlyk in eene genoegzaam willekeu

rige bepaling van de Linien en Hoe

ken aan dezelve ; meenende , dat hier

omtrent een weinig minder of meer

der grootte van geen de minſte aan

geleegentheit zy ; daar het nogthans
volkoomen zeker is , dat in dezen een

midden kan of moet gevonden worden ,

waar uit een zamenſtel der allergroot

ſte voordeelen wort bekoomen.

Dit heeft my aangeſpoort , om te

onderzoeken , of 't niet mogelyk wa

re ,
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4

re , de Veſting-bouw op eene vafter

grond van Redenen te doen ſteunen ;

en iş van die uitwerking geweeft, dat

ik zedert eenige jaaren , een deel aan.

merkingen , over de voornaamſte Zia

ken in deze Konſt voorkomende , by

een verzamelt hebbe.

Na dat ik zulks in 't eerſt tot be.

hulp van myn geheugenis , en dus tot

myne eigene nuttigheit hadde verrigt ,

begoft iķ naderhand te bedenken , dat

deze myne arbeid miſſchien ook tot

voordeel van andere myne Landgeno

ten zoude kunnen verſtrekken : Wes;

halyen ik befloot , om dit klein Werk

je over de Beginzelen der Veſtings

bouw -konft tot dienſt van de Eerftbe.

ginnende op te ſtellen , daar in myne

te vooren gemaakte aanmerkingen , als

by gelegentheit ieder op zyn plaats te

laten invloeyen, en gemeente maken.

De Zaaken , die in dit Werkje zyn

Vervat , raken alleen de beſtendige Ves

4 ting
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ting -bouw , en zyn in twee Deelen ver

deelt.

In het Eerſte Deel, handelende van

de Reguliere Fortificatie , hebben wy

geene andere algemeene Grondregels

willen geven ', dan de zulke , die gene

ralyk van alle de Ingenieurs deug

delyk werden gehouden , en die wy

daar en boven met de nodige Bewy.

zen hebben vergezeld.

Het geene de Conſtructie aanbe

langd , deze is volgens de manier van

den Heer VAUBAN .' Dog hebbe in

alles deze Conſtructie met de voren

genoemde Grondregels vergeleeken ,
en hunne overeenkomſt , ofte tegen

ſtrydigheit daar omtrent aangetoond.

Ik heb de Conſtructie van den Heer

VAUBAN gevolgt , niet , dat ik zyn

manier van Verſterken boven die van

alle andere waardeere ; maar om dat my

die om haare gemakkelykheids' halven

tot een voorbeeld zoude verſtrekken.

Ik
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Ik hadde eerder reden , deze als eenig

ander daar toe te verkiezen , om dat

in de Waereld het meeſte is bekent

geworden , en geroep heeft gemaakt ;

dies was den Leerling meer aangele

gen , om dit Siſtema als eenig ander

te kennen .

De tweede en derde manier van de

zen Heer , heb ik in navolging der

Franſche Autheuren meede kortelyk

beſchreeven ; meer om den Leerling

eenig denkbeeld daar af te doen ge

worden , dan dat ik my bemoeyt heb

be , nog om hunne Sterkte , nog om

de Nadeelen daar in te vinden , hier

te onderzoeken of uit te pluizen .

Na dat ik de Reguliere Fortificatie

dus verhandelt hebbe , heb ik een kor

te Schets van de Irreguliere laten vol

gen. Al het geene ik daar omtrent

heb ter neder geſtelt , is gegrond op

deze onbetwiſtbaare Regel : Dat de

-Irreguliere Fortificatie zoo veel moge

5 lyk
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lyk is , na de Reguliere moet worden

geſchikt ; en een en dezelve Irreguliere

Plaats geagt moet worden wel of kwa

lyk te zyn verſterkt , naar maate haare

Werken veel of weinig overeenkomſt

bebben met 't Regulier. Ik hebbę dan

de Reguliere Fortificatie van den Heer

VAUBAN voor Model genoomen , en

d' andere daar meede , zoo na mymo

gelyk was , overeengebragt : Zoo nu

in de Conſtructie van de eerſte zig

eenige gebreken komen voor te doen ,

gelyk als ik in 't eerſte Deel aantone ,

zoo zal ook moeten volgen , dat die

zelfde nadeelen in de Irreguliere Ves-

ting-bouw gevonden worden ; des niet

te min , blyven de middelen , die ik

daar omtrent heb aan de hand gege
ven , altoos dezelfde , en ſtaat een ie

gelyk vry , een volmaakter Regulier

hier toe te gebruiken.

Zie daar al het geene ik my had

voorgeſteld in dit Tractaat te verhan

delen :
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delen : Hebbe daar in de kortheit zoo

veel betragt , als het gewigt van dema

terie zulks heeft konnen lyden. Thans

is myne vierige hoope , dat die geene ,

die hunne dienſt en vermoogens , tot

nut van het Vaderland tragten te be

ſteeden en aan te leggen , daar uit tot

eene grondige kennisvan de Veſting

Bouw mogen worden opgeleid , terwyl

ik alle kundige Liefhebbers op't vrien

delykſte verzoeke, om het zelve Werk

je met eene edelmoedige onpartydig.

heit naukeurig te onderzoeken , en zo

wel de abuizen , als het goede dat zy

daar in mogten vinden , tot voortzetting

van deze zoo . nuttige Wetenſchap te

willen doen gedyen.

Inhoud
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De XXIX Platen van dit Werk moeten geplaatſt

worden als volgt :
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VIII. 116. XXIII.
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XI. 138. XXVI. 258.

XII. 144. XXVII, 262.

XIII. 158. XXVIII. 276.

XIV , 162. XXIX 280 ,

XV. 168 .

206.

222.

Deze Platen moeten na de regterhand geheel bui

ten het Boek konnen worden uitgeſlaagen , en tot

dien einde zoo veel ſchoon Papier aan dezelve gela

ten worden,

De twee Tafelen , die geſtelt worden volgens de

Pagina daar op geſneeden , moeten inteegendeel na

de linkerhand werden opengeſlaagen , mede daar toe

het wit papier aan dezelvemenageerende.
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Pag. 9. boven aan moet in margineſtaan Pl. II.Fig. 3.

94. moet in margine ſtaan Pl. VI. Fig. 18.

70. Reg. 7 ſtaat cTa leeft eTA
88.
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100.
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127. 7 perpendiculiar leeftperpendiculair
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236. 3 f leeft få

251. 83 leeft = 83

260 .
15 pag. 225. leeft 255

II
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De Autheur erkent geene Exemplaren voor egt ,

dan die door hem eigenhandig zyn ondertekent.
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konſt leert ons , : op wat wyze.

men een Plaats zodanig zal ver

Aterken , dat weinige Manſchap binnen dezelve

een veel groter getal Vyanden een geruimen

tyd kunnen afweeſen.
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Een Plaats die zodanig is 'verſterkt, noemę

men een Veſting ( Fortereſſe ) , en de Werken

die tot dien einde moeten worden aangelegt,

Veſting-werken.

Zal men nu , door behulp van Veſting-wer

ken , den aanvallenden Vyand kunnen afkee

ren , zo moeten gevolgelyk ook die Werken

naar de manier van attaqueeren gereguleert

worden,

Om een Plaats tė vermeeſteren , bedient zig

de Vyand van Canon , Musquet, Bomb, Myn ,

enz. Voor deze Vuuren moeten die van bin

nen zo veel mogelyk gedekt wezen , en daar

om de Plaats met een Wal worden omringt.

PLAAT I. Wal, is een opgehoogde Aarde rondom de

Fig. 1 , Veſting als a blad , dienende tot dekkinge

van de binnen leggende Plaats ; en op wel

kers hoogte het Geſchut en de Soldaten wor;

den geſtelt om den aannaderenden Vyand te

befchieten.

IS

t
e

D
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2

De Aanleg van de Wal , is deszelfs Onder :

breedte a d .

Vermits de Aarde niet regtöp kan ſtaande

blyven , zoo laat men den Wal aan wederzy

den ſchuins aflopen als ab , bd , en dezen Af

loop noemt men Glooijing ofte Doceeringe

Boven op den Wal, langs deszelfs buitenkant ,

wort wederom een ander kleinder Aardewerk

opgerigt , genaamt Borſtweering ( parapet ),

als ng'e h ; zy dient om het Canon , en de

Soldaten die op den Wal zyn , voor de Scho

ten van den Vyand te bevryden .

De overige Breedte van den Wal agter de

Borſtweering noemt men Walsgang ( terreplain ).

Aan den voet van de Borſtweering op deze

Walsgang wort gemaakt een Banquet , dat is

een Hoogte van Aarde, waar op de Soldaten

kunnen treedeni om over de Borítweering te

ſchieten , als pc n.

Dewyl men yan des Wals "Hoogte het Veld

buiten

|

A 2
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و

buiten de Veſting binnen het bereik van het

Geſchut moet kunnen ontdekken en beſchie .

ten , zo mogen 'er geen Dorpen , Huizen

Bosſchen , Hageri, Holle Wegen , Hoogtens

of iets diergelyks binnen dat bereik worden

gevonden , waar door de Vyand bedektelyk

tot de Plaats zoude kunnen naderen.

Gevolgelyk moet de Hoogte des Wals ge

fchikt zyn naar de gelegentheit van het Ter

rein dat men fortificeeren wil.

De Binnen-doceeringe des Wals moet zo

danig flauw zyn , dat de Soldaten gemak

kelyk daat op kunnen komen , en daarom

a = I of a b x.

De Buiten-doceeringe van de Wal en Borſt

weering wort groot of klein gemaakt , naar

mate dat de Aarde tot den Wal goed of ſlegt

word bevonden . Als de Aarde zeer goed en

vet is , zo is gemeenlyk dq = 10q ; tot mid

delzoort van Aarde is dq = 444 ; en wan

I

7 .
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$

is 24

neer de Aarde zeer ſlegt en mager is , dan is

dq = cq , ( dat is) rollende of voet op voet

doceerende.

De Walsgang moet zodanig breed zyn , dat

de zwaarſte ſtukken Canon met hunne Affuis

ten daar op kunnen worden geplant en be

diend ; het agteruit deinzen in het fchieten

daar by gereekent : Zyne ordinaire Breedte

à 30 voeten .

· De Dikte der Borſtweering moet van geen

Canons- koget kunnen worden doorſchoten ,

maar de kragt van het vyandlyk Geſchüt een

tyd lang tegemtaan: Deszelfs Breedte is ge

meenlyk 18 à 24 voeten , na de deugt der

Aarde te reekenen

De Soldaat moet agter de Borſtweeringvoor

het vyandelyk Vuur gedekt wezen ; de Borſt

weering moet diesvolgens ten minten zo hoog

zyn als de lengte van een Soldaat , ofte yan

zes voeten .

A 3 Maat
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Maar
nog het Canon; van weegen de wei

nige Hoogte der Affuiten , nog de Soldaat ,

kan over eene Hoogte van zes voeten het

Veld beſchieten , daarom moeten , tot gebruik

van de Canons , Schietgaten ( embrafures) in

de Borſtweering worden gepractiſeert.

Het Banquet moet drie of vier voeten breed

zyn , en anderhalve voet hoogte hebben ; wel

ke If voet afgetrokken van de zes voeten

Hoogte der Borſtweering , reſteert 41 voet ,

zynde ten naaſten by de hoogte van den Sol

daat tot aan zyn Schouderblad ; dies kan hy ,

op het Banquet tredende , gemakkelyk over

de Borſtweeringe ſchieten,

De Docering van den Binnenkant der Borſt

weering moet zeer gering zyn , op dat de

Soldaat onder en boven heel na aan de Borſt

weering kome. te raken ; gemeenlyk is deze

Doceering i à l voet ; maar om dat de

Aarde niet zo ſteil kan ſtaande blyven , wory

deze Hoogte met Zoden opgezet. Om
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Om het Veld van naby over de Borſtwee

ring te kunnen beſchieten , moet dezelve aan

den Buitenkant in e , één of anderhalve voet

lager zyn dan in g .

* Aanmerking

Van wegen de hoogte des Wals , en dikte Fig. 2.

der Borſtweering, kan men het Terrein naby

de Voet van den Wal niet beſchieten : Want

Itaande op het Banquet pe , kan men niets on

der de Linie g m ontdekken ; wanneer dan de

Vyand tot onder deze Linie is genadert, kan

hy daar in veiligheit zyn. Hier uit blykt , dat

een Vesting , zynde rond , vierkant of van

eenig ander Figuur, alleen uit uitwendige Hoe

ken beſtaande, van weinig defenſie kan wezen.

Wanneer men nå op X Y wederom een an

der deel Wals: Y oprigt, zal men van deze

laatſte den Voet des eerſten konnen ontdekken

en beſtryken ; dog her Vierkantdm sY zal

3
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van geen van beide de Delen des Wals kunnen

beſchoten worden , en daarom X Y Z een do

den Hoek zyn . Waar uit dan wederom volgt,

Dat de Fortificatie niet alleen uit twee De.

len kan wezen t'zamengeſteld , en men dụs ten

minſten drie bezondere deelen nodig hebbe ,

om alles aan den Voet van een Wal te kun:

nen ontdekken.

In het ſchikken dezer deļen beſtaat ten prin:

cipaalſten de konſt van fortificeeren ,

N A M E N

DER

LINIEN EN HOEKEN

VAN EEN

V E S T I N G.

DE
E Figuur van een Veſting beſtaat uit

drie zoorten van Linien , te weten ,

Façes, Flanquen en Courtinen,
1 Faces ,



PLI

Fig.
1 .

m2

2

名
Y

Zin



ter

20
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Faces, Voorzyden , ook wel Gezigt-linien

genoemt, zyn die delen H R en H T , welke Pl.II.fig.3 .
den uitſpringenden Hoek H formeeren .

Flanquen ' ( Stryken ) żyn de delen R F en

TL, leggende tuſſchen de Faces en Courti

nen .

Het uitſpringende gedeelte van de Veſting

FRHT L beſloten tuſſchen twee Faces en

twee Flanquen , noemt inen een Baſtion (Bol

werk.)

Courtine of Gordyn is dat gedeelte des

Wals CF tuſſchen twee Bolwerken inleggende.

Tot nader bepalinge van deze drie zoor

ten van Linien heeft men nog verſcheidene

andere uitgedagt , om daar door des te ge-.

makkelyker een . Veſting op het Papier te

teekenen of op heç Veld af te ſteken 3 en

zyn deze volgende

r : Alde grote Radius , P. I kleine Radius,

AP Capitaat- of Hooff-linie E G en GL

A 5 halve

1
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9

1

halve Keelen , HC Defens-linie , R C Stryk.

linie , A H Buiten -poligoon , PG Binnen-pos

ligoon en O S de Perpendiculaar,

De Hoeken hebben mede hunne bezondere

Namen , als

RHT is de Bolwerks-hoek of geflanc,

queerde Hoek , HRF de Schouderhoek ,

RFC de Hoek van de Flancq en Courtine:

Deze drie Hoeken zyn wezentlyk aan de For,

tificatie te vinden ; de overige die uit de Con

ſtructie voortvloeijen , zyn.

PIG de Center-hoek , F G L Poligonga

hoek , RCF kleine Stryk-hoek , BCR

grote Strykhoek en A HC de verkleindę

Hoek .
)

!!! KAI . Aanmerking.

I Wanneer men den Omtrek des Wals

HRFCBA met opmerking beſchouwt, ziet

men ligtelyk , dat de Courtine CF, tuffchen

de twee Flancquen R Fen B C inleggende,

1

van
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!

en

van beide die Vuuren kan worden gedefen

deert en beſtreeken , en daarom het ſterkſte

deel is aan een Veſting.

Desgelyks dat de Flancqnen , behalven de

defenſie die zy van de Courtine. bekomen ,

elkander onderling defendeeren konnen

daarom mede zeer ſterk zyn,

Maar dat de Faces H R en A B alleen van

hunnetegenoverſtaande Flancquen BC en RF

(welke gemeenlyk de kleinſte delen zyn aan

de Veſting) kunnen worden beſtreeken

welke defenſie langs CH of F A de verſte

Schoot van allen is : Waar uit volgt , dat

de Faces de zwakſte delen zyn van de For

tificatie , die daarom ook altyd door den Vy

and geattaqueert worden ; en derhalven zyn

de Flancquen de voornaamſte delen waar door

de Veſting moet worden gedefendeert,
1

en

waar

GENE

+
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GENERALE GRONDREGELS

DIE IN HET

MAKEN VAN EEN VESTING

MOETEN WORDEN IN AGT GENOMEN .

DA

C

111

At 'er geen Punt buiten aan de Ves:

ting worde gevonden, of het moet

van binnen kunnen gezien en beſchoten wor

den.

Op dezen dient vooral te worden gelet , den

wyl'de Vyand zig van die onbeſtrekene plaats

zoude kunnen bedienen om zig daar veilig te

logeeren.

2. De deelen van een Veſting welke tot

beſcherming van andere verſtrekken , moeten

zo groot zyn als mogelyk is , en gedekt wezen

voor het vyandelyk Geſchut.

Wat die deelen des Wals groter zyn , wat

'er meerder Canons en Soldaten daar op kun

nen worden geſteld; gevolgelyk wat 'er meer

der

1

I

h

4 !

1
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der Vuúr tớt defenſie van het andere deel

uit dezelve kan worden toegebragt.

Ten tweeden , wat meerder deze delen ge

dekt zyn, wat minder die door de vyandelyke

Batteryen kunnen geruïneert worden ; en dies

volgens wat die langer in ſtaat blyven om de

andere deelen te kunnen beſchermen

3.
De deelen welke andere zullen beſcher

men , moeten regthoekig op dezelve , of op

hun verlengde wezen geſtelt.

Door ondervindinge heeft men opgemerkt,

dat een Soldaat zig gemeenlyk vergenoegd

met zyn Geweer over de Borſtweering te

loffen , zonder de minſte oplettentheit te ge

bruiken waar na toe hy zynen Schoot moet

rigten ; en dat deze Schoten gemeenlyk regt

hoekig over de Borſtweering gefchieden. Wan

neer dan het deel dat men defendeeren moet

niet regthoekig is geſteld op het deel dat

defendeeren zal, zoo gaan demeefte Scho

ten
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rzeb

watt

Fܐ

VOTZa

Det

foto

VE

a las

thie

ten verloren , daar in tegendeel hunne poſitie

regthoekig, zynde, het grootſte gedeelte dier

Schoten in de vereiſchite directie zullen ko

men te eindigen.

Maar wanneer deze defenſie met het Ca

non moet geſchieden , het welke men na zyn

welgevallen kan rigten , zoo is nogtans beeter

dat hunnedefenſie regthoekig geſchiede: Want

zyn de Schooten ſchuins, dan moeten ook de

Schietgaten desgelyks zyn , vermits nu de

fchuinze Schietgaten veel meer de Borſtwe

ringe doorbooren ende verzwakken als de

regthoekige , zoo volgt wederom , dat de de,

fenſie zoo veel mogelyk regthoekig moet kun

nen geſchieden.

4. De defenſie moet zo wel met de Mus

quet als met het Canon kunnen worden ver

rigt, en daarom de Defens -linie ter lengte van

de Musquet-ſchoot worden bepaald.

Wat men meerder Vuur tot defenſie kan

Musi

5 .

H

wyd

Bomb

dubb

mak

6 .

200C

Geſch

W

toe.
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1

toebrengen wat zulks beter is, » Vit de Mus;

quetten kan men een geſtadig Vuur op den

Vyand maken , zulks kan uit het.Canon , ter

oorzake van de tuſſchenpozingen in ' t laden,

niet gefchieden ; men moet derhalven beide

tot defenſie kunnen gebruiken.

Vermits nu de Defens-linie de yerſte Schoot

is langs welke de defenſie moet kunnen ge

fchieden , zoo mag deeze het bereik van de

Musquet -ſchoot niet overtreffen si

5. De grootſte Keelen zyn de beſte

Hier door worden de Bolwerken groot en

wyd, en des te veiliger voor de vyandelyke

Bomben is ook heeft men dan ruimte om

dubbelde Flanquen en Afſnydingen te kunnen

maken.
wie Siiswords

56. De Bolwerks-hoek moet ten minſten zp

grootzyn ,dat hy de kragt vanhetvyandelyk

-Gefchut kan tegenftaan. :)

Want anders zoude dezelve kunnen worden:

si af
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afgeſchoten , en de Vyand gelegentheit vin

den om zig in de Punt te logeeren, zonder

yan de tegenoverſtaande Flanguen gezien of

beſchadigt te kunnen worden i que

:: 7. Een Veſting moet aan alle kanten even

fterk zyn.

1. Zonder dat zoude de Vyand den zwakſten

kant kunnen aantaften , om zig des te ge

makkelyker en ſpoediger. Meeſter van de

Plaats te maken , als wanneer de grootſte

Sterkte aan een anderen kant van geen de

minſte nuttigheit zoude zyn.***

Hoewel de Autheuren gemeenlyk , veel

meerder Grondregels tot de Fortificatie heb

ben opgeſteld , hebbe ik egter om kortheits

halven dezeweinige ( zynde wel de voornaamſte)

genoegzaam geoordeelt , kunnende de yerdere

zoiet gemakkelyk uit deze worden afgeleid

Om nu een Veſting naar alle dezeGrond

regels te rigten is geen gemakkelyke zaak ;

ja

SC

le
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و

ja żommige daar van zyn zodanig tegentry,

dig , dat het voordeel 't welk men door de

eene bekoomt dat van een ander vermindert

of wegneemt. By voorbeeld : Wil men vol

gens vereiſch van den tweeden Grondregel

groote Flanquen hebben , zoo worden daar

door de Kelen klein en de Bolwerken naauw ,

't welk ſtrydig is met het geene wy in onze

vyfde Grondregel hebben geleert.

Het koomt'er dan op aan , om deze Grond

regelen alle in het maken van een Veſting te

veřeenigen , te kunnen bepalen welkers voor

deelen het meeſte dienen te worden in agt

genomen en de beſte party daar in te kie

zen , of eene bekwame middelmaat tuſſchen

dezelve te vinden.

VERDELING VAN DE FORTIFICATIE .

DI
E Veſtingen zyn of Regulier of Irre

gulier

B Res.
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Reguliere Veſtingen zyn , welkers Zyden

en Hoeken van eene benaminge aan elkan

der gelyk zyn.

Irreguliere worden deze genoemt, welkers

Zyden en Hoeken van gelyke benamingen

verſchillende grootte hebben.

Dit onderſcheid hangt af van de Figuur

der Plaats die men verſterken moet. Wan

neer die figuur een reguliere Veelhoek ver

toont, zoo worden ook deszelfs Fortificatie

werken regulier; in tegendeel irregulier , wan

neer die Plaats een irreguliere Veelhoek ver

beeld.

De reguliere Veſtingen zyn altyd boven de

irreguliere te prefereren , om dat die door

hunne Conſtructie aan alle kanten een ge

lyke ſterkte hebben volgens vereiſch van de

zevende Grondregel.

Nog verdeelt men de Fortificatie in per

manente en paſſagere , dat is , beſtendige en

onbeſtendige
De
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De permanente zyn , welke gemaakt wor.

den om die altoos des noods zynde te konnen

gebruiken: Deze worden daarom altyd on

derhouden in die ſtaat van defenſie waar in

zy ten eerſten zyn gebragt.

De paſſagere of onbeſtendige werden alleen

maar voor een korten tyd opgeworpen , waar

na men dezelve zomtyds ' weder om verre

werpt , of door den tyd vervallen laat,

Meer andere verdeelingen der Fortificatie

zullen wy hier kortheitshalven voorby gaan.

VAN DE CONSTRUCTIE DER

VESTINGE N.

Dewoningenworden volgens hetwat
E Veſtingen worden volgens zeer ver

fchillende manieren geconſtrueert, ie

der Autheur heeft hier in zyne bezondere Me

thode. - Zommige derzelver bepalen ten eet

ſten hunneBuiten- Poligonen en conſtrueren de

Bolwerken naar binnen , andere wederom be

B2 palen
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palen hunne Binnen -Poligonen en maken de

Bolwerken na buiten. Van beide deze ma

nieren zullen wehier een Exempel ter neder

Itellen.

Hoemen een Veſting op Papierzal teekenen

( binnenwaarts .)

In dit geval zal ons tot een voorbeeld díez

nen de Conſtructie van een Zeshoek , yolgens

de manier van den Heer VAUBAN.;

Laat totdien einde gemaakt zyn eenen Cir

big: ž . kel. Beſchryft in dezelve een gelykzydige

Zeshoek , 't welk men bekoomt , wanneer

men de Radius zesmaal in de Circumferentie

des Cirkels afmeet : Als beginnende vanA

tot H , van H tot D , van D tot M , enz .

en vervolgens deze Punten te zamen trekt

door de Linien AH , HD, enz., welke Li

nien dan de Buiten- Poligonen vande Veſting

- zallen verbeelden,

Deelt
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Deelt wyders À H in twee gelyke delen in

0 , en maakt O S perpendiculair en gelyk aan

& AH. Van A en H , trekt door het punct S ,

de onbepaalde regte Linien AF en H C,

en meet van A tot B , en van H tot R de

lengtens A B en HR, ieder = AH ; deze

zullen zyn de Faces.

• Voorts maakt RC = BR ZB F , zo be

koomt gy de puncten Cen F , welke te zamen

getrokken zynde heeft men de Courtine F C.

Desgelyks van C tot B , en van F tot R

getrokken de- regte Linien B C en FR , 200

zullen deze de Flanquen zyna si

Dit zelfde verrigt zynde op alle de: Pola .

gonen van de Zeshoek , zal de eerſte trek

van de Velting zyn beſchreven , a

Hoemen een Veſtingop Papier zal teekenen

( buitenwaarts.)

Zy ons hier tok voorbeeld een reguliere

ZesB 3

)
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Zeshoek , na de manier van verſterken van

den Heer MALLET.

Laat wederom ( gelyk in ' t voorgaande ge
PL. III.

Fig. 5. val geleert is) beſchreven zyn een gelykzydi.

gen en gelykhoekigen Zeshoek , dog welkers

zyden hier verbeelden de Binnen -Poligonen

van de Plaats die men fortificeren moet.

Uit het Centrum P trekt de onpepaalde

regte Linien P I en PO , door de Puncten

A en B, alwaar de Poligonen te zamen ko

men .
:

in

(

Van B tot D , en van A tot E meet met

de Paſſer de Capitalen B D en A E , ieder =

A B.

Van B tot G , en van A tot F meet af de

Lengtens BG en AF ieder = AB ; deze

zullen
zyn de halve keelen.

Trekt wyders vanG tot Een van F tot D

de Defens-linien GE en FD.

. Om nu de Faces en Flancquen te bepalen ,

maakt
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maakt met de Tranſporteur de Hoeken FGH

en GFC , ieder van 98 graden , zo bekoomt

gy de Flanquen GH en F C , welke de De.

fens-linien ontmoetende in Hen C , daar door

de Faces HD en CE bepalen.

Deze Conſtructie aan alle de Poligonen

zynde verrigt , heeft men de gantſche Om

trek van de Veſting

Aanmerking.

Deze twee voorgaande manieren om de

Veſtingen op Papier te teekenen , zyn wel

de kortſte en gemakkelykſte van alle die de

Autheuren hebben opgegeven , en worden he

dendaags het meeſte gebruikt, zonder zig aan

de juiſte bepaling der lengtens door de voors

noemde Autheurs opgegeven , te verbinden . A

: De Franſchen conſtrueren merendeels na

de eerſte manier ; dog de Hollanders houden

de laatſte voor beter , als meer overſtemmen

B 4 de
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Ve

UTC

ELE

re

de met de aard van verſterken : Want 1. wan

heer men een Plaats fortificeren moet , zyn

aan dezelve geen Buiten-poligonen te vinden ;

maar de Binnen -poligonen zyn ons door de Fi.

guur van die plaats van zelve bekent. 2. Daar

wort niet vereiſcht, de Buiten-poligonen van

een Plaats te verſterken , maar de Plaats zel

ve ; dat is , de Binnen-poligonen die den Om

trek van de plaats uitmaken.

Nogtans kunnen ' er gevallen voorkomen ,

waar in deze eerſte manier niet alleen nuttig

kan zyn , maar zelfs voor de laatſte moet wor

den verkozen . Als by voorbeeld : Wanneer

men in de irreguliere Fortificatie genoodzaakt

is , den Oever van een Rivier te moeten vet.

ſterken , zodanig dat de Punten der Bolwet,

ken tot tegen de Rivier komen te ftoten ; als

dan heeft het veelmeer eigenſchap , datmen

de Buiten-poligonen aan de Rivier bepale ,

conſtrueerende de Bolwerken na binnen . : 35

men

\V

En

zyn
!

en

Pol

?

Het
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Het is daarom zeer nuttig , beide deže ma

nieren te kennen , om zig daar van , na : dat

de gelegentheit het vereiſcht , te kunnen be

dienen .

Voor zommige , die het werken met de

Pafler
nog niet veel geoeffent hebben , zal het

miſſchien wat ongemakkelyk voorkomen , om

de Lengtens der Linien , zo als die in de voor

ſchreven Voorbeelden door Gebrokens zyn uit

gedrukt, te kunnen afmeeten. By voorbeeld:

In de eerſte manier heeft men moeten nee

men & van de Buiten -poligoon voor de. Lenga

te van de Perpendiculaar, en voor de Faces.

En in de tweede methode moeſte de Capitale

zyn gelyk aan deel van de Binnen-poligoon ,

en de Keelen gelyk zde derzelver: ' Om welke

Poligonen in zodanige deelen accuraat te ver

deelen , in der daad zeer veel moeite veroor«.

yakt.

Ten einde deze zwarigheit weg te nemen ,

B 5 be
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behoorde men de Lengtens der Linien , niet

volgens de Proportie die zy tot een der Poli

gonen hebben , maar in Roeden en Voeten

( ofte in Toiſes, dat is , Vademen ofte halve

Roeden , welke maat de Franſchen tot dit

einde gebruiken ,) te ſpecificeeren ; waar door

men dan niet alleen met veel meerder gemak

een Veſting zal kunnen aftekenen , maar ook

te gelyk een veel beter denkbeeld van de

grootte en gewigt van ieder deel in de For

tificatie bekomen.

Dit geſchied door behulp van een Schala ,

die wy, nu eerſt zullen leeren maken , en ver

volgens het gebruik daar van aantonen.

E

OM EEN SCHALA TE TEEKENEN.

The
Fig. 6 .

Rekt eene onbepaalde regte Linie AB.

Neemt dan zekere kleine wydte in u

wen Pafler , en meet die tienmaal voort van

A na B tot in C , zo zal AC verbeelden eene

Lengte

1



VESTING . 27. BOUW .

1

Lengte van tien Roeden , ieder klein deel

voor een Roede genomen zynde , ) en mar

queert de Afdelingen tuſſchen A en C zo ac

curaat als mogelyk is.

Neemt vorders A C in uwen Paſſer , en

meet die af van C tot D , van D tot E , van

E tot F en zo vervolgens zo lang als gy uwen

Schala hebben wilt , zo zal die in C = 10 ,

in D = 20 ', in E = 30 , enz. Roeden lang

zyn.

Maar om dat men van C tot L niet dan

>

tien Roeden te gelyk , dog van C tot Ade

enkelde Roeden kan afmeten , zo rekent van

Ctot D tien, tot E twintig, tot F dertig enz.

en ſtelt deze getallen onder of boven hunne

afdelingen , op dat gy zonder te tellen in den

eerſten opſlag van 't oog kunt vinden zodanig

getal Roeden al gy nodig hebt om af te me,

$

ten ,

De Afdelingen der Schala moeten groot

of
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die

of klein genomen worden , na mate gy de Fi

guur om te teekenen groot of klein wilt ver

tonen , en dient zo lang te wezen , dat de

grootſte Lengte , die gy overbrengen moet s.

daar op kunt afmeeten.

Om nu op deze Sehala af te meeten zoda

nige lengte als gy begeert , ik ſtelle by voor

beeld vier-en-dertig Roeden , zo zet het eene

Punt van den Paſſer in - F alwaar dertig Roe

den ſtaat getekent , en het andere Punt in C ,

zo hebt gy C F = 30 ; telt hier nog by vier

kleine Deeltjes van C na A , en brengt het

Punt des Paſſers uit C zo veel verder , zo hebe

gy 30 + 4 = vier-en-dertig Roeden, 't gecn

sy begeert,

:

Door behulp van de Schala een Fiſting

te teekenen.

Men begeert, by voorbeeld , een reguliere

Vyfhoek op Papier te brengen volgens de

ver





Tafel A Pag. 29.

Tafel, van de lengte der Linien , en grootte der Hoeken

van een Veſting , volgens de eerſte Verſterkings

Manier van den Heer VAUBAN,

Reguliere

Veelhoeken,

IV V VI VII VIII , IX X XI I XII Plat

Hoek. Hoek. Hoek. Hoek. Hoek, Hoek. Hoek . Hoek. Hoek. Bolw.

Perpendiculaar II . 12,5 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.

Face 27.5 25. 25. 25. 25. 25 . 25. 25. 25. 25.

Flanca 8.8 11.3 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13,6 13.6 13.6

Courtine 34,8 38.7 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4

Buiten -poligon go, 9o . go. 90. 9o. 90. 9o.
90. 99.9o.୨୦.

L
I
N
I
E
N

Binnen -poligon 59.2 04.105.2 69.972.3 74.4 76. 77.4 . 178.490

63.6 1 76.6 90. 103.7 117.6 131.6 145.6 159.7 173.9 oneind,Groote Radius

Kleine Radius 41.8 / 54.605.2
8o. 94.5 108.8 122.9 137.3 151.5 oneind.

Defens-linje 64.I 66.8 67.667.6 67.6 67.6 67.6 | 67.6 167.6 167.6

30.6 41.842,6 42,6 42.642.6 | 42.6 | 42.6 42.642.6
Stryk-linie

Capitaal 21.8 22. 24.8 23.7 23.1 22.8 22.7 22.4 22.4 | 21.3

Halve Keel I 2.2 12.7 | 13.415.7 17. 18. 18.8 19.5 20. 25.8

gr. m . gr, m.gr. m.gr. m. gr. m. gr. m.gr. m. gr. m. gr. m. gr. m.

Center -hoek 90-072-000-0 51-26 45-0 40-036-032-44 30-0

Poligons-hoek 90 108 120 128-34) 135 140 144 147-16 150 180

Bolwerks-hoek

H
O
E
K
E
N

.

62-3276-58 83-8 91-4298-8 103-8 107-8 110-24 113-8 143-8

Hoek van deFlancg op de Courtine. 96-5297-4599-13 99-13 99-13 99-13 99-13 99-13 99-13 99-13

Kleine Stryk-hoek. 13- 4415-3118-26 18-26 18-26 18-26 18-20 18-26 18-2618-26

Groote Stryk -hoek. 83-8 82- 1480-4780-47 180-4780-47 /80- 471 80-47 180-47/80-47
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verſterkings manier van den Heer VAUBAN.

Tot dien einde beſchryft eenen Cirkel , wel- Fig. 7.

kers Radius is 76 Roeden en 6 tiende delen ,

deelt deſſelfs Circumferentie in vyf gelyke de

len , en trekt de Deel-puncten door règte Li

nien te zaînen , om te hebben deBuiten -poli

gonen AB , BD , enz. į dezë zullen dan zyn

ieder go Roeden ,

Deel AB iw cweën gelyk in o , en maakt

ON perpendiculair op AB én = 12.5+

Trekt vervolgens uit A en B over het

Punct N de onbepaalde regté Linien A H en

BE , en meet af in dezelve van A tot L , en

van B tot I, de Lengtens der Faces ieder

25 Roeden.

Om vorders de Flanquen en Courtine te be

palen, maakt LH = IE ILI,zo als alrede

op Pag. 21 is geleert ,en de Vyfhoekzal na

begeerte wezen getekent. I

· Om dit zelfde te kunnen verrigten in alle

de
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de andere Veelhoeken, van den Vierhoek tot

den Twaalf hoek ingeſloten , hebbe ik dezen

nevenstaanden Tafel hier by gevoegt , waar

in men de Lengtens der Linien en Grootte der

Hoeken , zoo als die in de eerſte Verſterkings

manier des Heeren VAUBAN's gevonden wor

den , met den eerſten opſlag kan vinden : En

op
dat men deze zelfde Fortificatie zo wel ha.

buiten als binnenwaarts zoude kunnen conſtrue

ren , hebbe ik de moeite genomen om die Li

nien , welke tot de eerſtgenoemde Conſtructie

behoren , ook in dezen Tafel te berekenen ;

te meer, om dat wy ons in vervolg van dit

Werkje daar van nog zullen bedienen,

Aanmerking.

Wy zien uit den nevensſtaanden Tafel, dat

de Buiten-poligonen alle ter lengte van 90

Roeden zyn bepaald , en dat de:Perpendicu

lair , Faces, Flanquen en Courtinen, in alle

de



VESTING , BOUW. 31

de Veel-hoeken , van den Zeshoek tot den

Twaalf hoek ingeſloten , een gelyke Grootte

behouden , en dus alle ор dezelfde
wyze moe

ten worden geconſtrueert. Het eenigſte on

derſcheid dat men beſpeurt, beſtaat hier in ;

1. Dat naar mate de Veſting uit een grooter

getal Poligonen is te zamen geſtelt, de Cen

terhoek kleinder wort , terwyl de Bolwerks

hoek vergroot, 2. Dat, wat meerdere Poli

gonen , wat grotere Keelen en Bolwerken ,

dog wat kleinder Capitaal men bekoomt.

Want , laet zyn de Centerhoek ASB = 60 PL. IV .

Graden , gelyk aan de Centerhoek van den Fig. 8.

Zeshoek , 20 zal A DEFCB het Front van

een gefortificeerde Zeshoek zyn , FN en GE

de halve Keelen, en BN of AG de Capitaal,

Zo weder de Hoek AQB gelyk is aan 45

Graden , zo zal ADEFCB het Front van

een verſterkte Agthoek vertonen ; FL en EV.

de Keelen , enBL of AV de Capitaal.

Maar
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Maar de Keel FL is groter als FN , dog

de Capitaal BL kleinder als BN ; ook is de

halve Bolwerkshoek CBL groter als de halve

Bolwerkshoek CBN , en zo vervolgens met

alle andere Poligonen.

Hoe men de Walsgang , Borſtweering en

Doceeringen zal grondteekenen.

Pl. li.

Fig. 3 .

CA

Laat zyn UZMQ een gedeelte van de eer

ſte Trek van de Veſting , en ab eene regte

Linie die de Face M I regthoekig doorſnyd

in een Punct c , na begeeren genomen.

: Zet dan van c tot d eene Breedte van 20

Voeten voor de Dikte der Borſtweering ,

van d tot e dertig Voet voor de Breedte van

de Walsgang, en van e tot f 18 Voeten voor

de Onderbreedte der Binnen -doceringe ; door

deze Puncten d , e en f trekt regte Linien
pa

ralel met de eerſte trek van de Veſting.

Om wyders de Buiten -docering te verbeel

den

1
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den , zoo meet na buiten van 6 tot g eene

Breedte ge van 15 Voet , en met deze Breed

te evenwydige Linien getrokken zynde ronds

om de Veſting , 20. zal de Grondteekening

zyn gemaakt.

Wanneer deWal met een Muur is bekleed ,

zoo kan men zulks vertonen met eene roode

Linie , naby de Buitenkant van de Borſtwee

ring, daar mede parallel te trekken.

De Binnen-docering van de Borítweering en

de Breedte van het Banquet kunnen , vermits

deszelfs kleinte , niet accuraat in de Grond

tekening worden gebragt: Om zulks egter

eenigermate aan te wyzen , zo. trekt men de

Binnenkant van de Borſtweering met eene.

zware Linie , welkers Dikte dan de Ondera

breedte van zyne Binnen -docering verbeeld ;

Langs deze zware Linie trekt men dan zo na

by als mogelykeenzeer. fyne Parallel, om daar

mede de Breedte van het Banquet eenigzins te

vertonen . Wana
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>
Wanneer de Baſtions gevult zyn , dat is ,

wanneer de gantſche ruimte binnen dezelve

ter hoogte van de Walsgang is opgehoogt ,

zo behoeft men langs de Faces en de Flan

quen geen Walsgang nog Binnen -doceeringe

te teekenen : Om dan in het Bolwerk te kun

nen komen , en het Gefchut daar op te voe

ren , zo wort in de Keien eene zeer flauwe

Operil of Opreed gepractifeert , gemeenlyk

van drie Roeden breedte , zo als in het Baſtion

K kan gezien worden .

Conſtri:&tie van de Schietgaten en van de

Speel-battergen , (batteries a barbette .)

Fig. 4.

1

Laat zyn A B de Buitenkant, en CD de

Binnenkant van de Borſtweering , die men

met Schietgaten wil doorſnyden.

Verdeélt deszelfs Binnenkant van m tots,

van / tot p , enz. , ter diſtantie van 18 Voe

ten , en trekt uit deze Punten de regte Linien

me,
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70 , S8, pr , regthoekig door de Borſtwee.

ring.

Meet dan van in tot i en van tot i ,

1 Voet, en trekt door de Puncten i en i de

regte QZ evenwydig met CD.

Maakt vervolgens in = iv = 1 Voet ,

dat on worde van twee Voeten .!'!:

Zet dan van : m , tot k en ook toth 1 Voet ,

en trekt vb en nk .

Wyders maakt of = 0w = 48 4. Voet,

dat fw gelyk worde aan agt of

ten, en trekt dan fo en 2:42 , zo'zal het

Schietgat gemaakt zyn.

Men heeft nog eene andere manier om de

Schietgaten te conſtrueeren ;" zulks geſchied

zoo als op de voorgaande wyze te maken my

2 en els 9 Voeten , en als dan te trek

ken de regte Liniente & en ly. Deze manier

is veel eenvoudiger als de vorige, en word in

de practica het meeſte gebruikt..59

negen Voe

C2 Het
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Het Scuk dabfub van de Borſtweering,

tuſſchen twee Schietgaten begrepen , noemt

men een Merlon .

De Hoogte van de Walsgang tot aan den

Bodem van het Schietgat is omtrent drie Voe

ten.

De Bodem van het Schietgat moet gelyk

de Kruin der Borſtweering van voren ſchtüns

aflopen , om met het Canon in de laagte te

kunnen ſchieten .

De Barbet- of Speel-Batteryen worden ge

meenlyk gemaakt in de Bolwerks-punten op

deze wyze. 1

Aan weerskanten uit de Bolwerkshoek meet

men drie of meerder Roeden lengte Wals

gang , welkemen met drie- en een halveVoet

Aarde ophoogt , zo datmen niet de Canons ,

op deze Hoogte geftelt zynde , gemakkelyk

overdeBorſtweering heen kan fchieten ."? , :

Deze Batteryen zyn zeer dienſtig om den

Vyand
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Vyand in het eerſte aannaderen tot de Ves

ting grote verhindering toe te brengen, ver

mits zy het Veld van wegen hunne hogere

Pofitie des te beter kunnen ontdekken , men

kan
ор deze Batteryen ook het Canon rigten na

wat plaats men begeert , het welke door

de bepaaldheit der Schietgaten niet kan ge.

ſchieden : Maar zodra de Vyand zyne Båt

teryen heeft in ſtaat gebragt zyn deze van

geen nut meer , zynde te veel gezien en daar

om ſpoedig gedemonteert.bobobos

эдүзгох V. agaimaa

VAN DE GRAGT, BEDEKTE WEG

EN GLACIS. rlod shob

M de nodige Aarde tot den Wal te be

komen , zo moet die met een
Grage

worden omringt.
ob mes en

DezeGragten of dro
pdffor

ge , dat is , met of zonder Water.

De natte Gragten beveiligen een Plaats

C 3 voor
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voor verraſſingen , en moeten daarom zo diep

zyn , dat ze niet konnen doorwadet worden ;

dierhalven ten minſten van zes Voeten zo

merwater. obno

Tot meerder onderſteuninge van den Wal

wort tuſſchen dezelve en de Gragt een kleine

Rand gelaten ; deze noemt men Berm of Teen .

Zy verhindert ook , dat de Aarde door het

canonneeren des Vyands van den Wal rol

lende , niet in de Gragt kome te vallen en de

zelve gedeeltelyk te vullen . De Breedte van

de Berm is gemeenlyk zes Voeten. Zomtyds

worddezelve met een Doorn- of andere leven

de Haag beplant. 10 AIO

De Doceeringen der Gragt zyn gelyk aan

derzelver Diepte.

De Doceeringe aan den Binnenkant noemt

men Eſcarpe (boordzel), die aan den Buiten

kant Contre-eſcarpe (tegenboordzel ).

Bedekte Weg is een brede Gang, rondsom

en
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en parallel lopende met het Buiten-boordzel

der Gragt ; dezelve is voorzien van een Borſt

weering , welkers Kruin met eene zeer flauwe

Doceringe in het Veld te niete loopt : Deze

Afloop word Glacis genaamt. ora bora

Tegens deze Borſtweering is een Banquet ,

zoo als wy het zelve op den Capitalen Wal

hebben beſchreven .

Redans (Wapen-plaatzen) worden gemaakt

in de inſpringende hoeken van den Bedekten

Weg , en beſtaan alleen uit twee Faces , om

de lange Zyden des Bedekten Wegs daar nit

te defendeeren.

Traverſes (Dwarswallen) zyn Borſtweerin

gen , die dwars over de Breedte van den Be

dekten Weg worden gelegt om de Redans af

te ſluiten , of om de Soldaten , die in den Be

dekten Weg zyn, voor de Vyandelyke Enfi

leerſchoten te bevryden : Dezelve worden

ook met een Banquet voorzien.

Pal



THEORIE VAN DE

Palliſſaden zyn driekantig gekloofde Palen ,

lang 8 of 9 Voet , dik in den omtrek 18 of

19 Duim ; dezelve worden geplant één Voet

van de Borſtweering, drie Voeten diep in den

Grond van het Banquet , behoudende vyfVoe.

ten daar boven , twee Duim van elkanderen ,

het Boven-einde gefcherpt met een Punt , i

à 2 Voeten van boven op eene driekante

Gording of overhoeks doorgezaagde Ribbe

vaſtgenagelt: Zy dienen om den Vyand het

indringen in den Bedekten Weg te beletten.

Zomtyds worden dezelve in de droge Gragten

of op de Bermen , dog alsdan vier Duim van

elkanderen geplaatſt, om Surpriſes en Deſer

tie voor te komen. Maar wanneer die ſchuins

in de Buiten -doceeringen der Wallen worden

gelegt, met de Punt wat benedenwaarts hel

lende , worden dezelve Fraiſes genaamt.

bio aviso

Om
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:

Palliſfaden zyn driekantig gekloofde Palen,

lang 8 of 9 Voet, dik in den omtrek 18 of

19 Duim ; dezelve worden geplant één Voet

van de Borſtweering, drie Voeten diep in den

Grond van het Banquet, behoudende vyfVoe

ten daar boven , twee Duim van elkanderen ,

het Boven -einde gefcherpt met een Punt, i

à 2 Voeten van boven op eene driekante

Gording of overhoeks doorgezaagde Ribbe

vaſtgenagelt: Zy dienen om den Vyand het

indringen in den Bedekten Weg te beletten .

Zomeyds worden dezelve in de droge Gragten

of op de Bermen , dog alsdan vier Duim van

elkanderen geplaatſt, om Surpriſes en Deſer,

tie voor te komen . Maar wanneer die ſchuins

in de Buiten -doceeringen der Wallen worden

gelegt, met de Punt wat benedenwaarts hel

tende, worden dezelve Fraiſes genaamt.

Om
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1

Om de Gragt te teekenen.

Uit de Bolwerks-punt A als Centrum met Pl. IV ,

eene Wydte 4 o van 2 Roeden beſchryft de Fig. 2 .

Boog os ; desgelyks uit het Centruin D met

de zelfde Wydte de Boog pr.

Trekt vervolgens uit de Schouderhoeken

C en B , de regte Linien C o en B p die de.

Bogen so en pr raken ; deze zullen elkander

in E doorſnyden ; en dan zal soEpr de bui

tenkant van de Gragt verbeelden.

De Linien E B en E C zyn alleen uit de.

Conſtructie voortgekomen , maar behooren,

niet tot de Figuur.

Om den Bedekte Weg en Glacis te tekepera,

: Rondom de Buitenkant van de Gragt , trekt Fig. 9.

parallel met dezelve ter afſtand van 24 á 3

Roeden , de Linien gi , lm , mq , ql , enz.,

egter met dit onderſcheid , dat de uitſpringen

de Hoeken niet moeten worden afgerond ,

C 5 maar

i1
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1

maar te zamen komen als in l en q , zo zal g ?

mal zyn de Binnenkant der Borſtweering

voor de Bedekte Weg.

Om de Redans te tekenen , zo meet van m

tot v en ook tot y eene lengte van 5 Roeden ,

deze zyn de Keelen van het Redant en dienen

alleen tot de Conſtructie,

Wyders neemt in uwen Paſſer eene lengte

van 6 Roeden , welke voor Radius nemende ,

beſchryft uit de Centra v en y twee Boogjes

die malkander in % zullen doorſnyden , trekt

dan uz en ym , zo hebt 8У de Faces.

Om Traverſen aan de Redans te tekenen ,

ļaat uit v en y vallen de Perpendicularen vi

en yk op het Buiten -boordzel van de Gragt ,

en trekt daar mede parallel eene breedte van

If Roeden voor den Aanleg van de Travers,

Gemeenlyk worden ook Dwarswallen tegen

over de Bolwerks-punten gelegt, en zulks ge

ſchiedt door de Faces CD en FD regtelyk te
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1

verlengen tot aan de Conterfcharp in n en t ;

uit deze Punten n en t regt men dan op Per

pendicularen op de Conterſcharp , en trekt met

dezelve parallel dog na de Binnenkant, eene

breedte van 18 Voeten als voren .

Op dat men in den Bedekte Weg van de

eene na de andere plaats kan komen , moet

het Glacis 4 à 5 Voeten worden ingeſneden ,

makende hier door eene paffage om om de

Travers te komen , zo als de Figuur vertoont.

- Het Glacis wort gemaakt , wanneer men

ter breedte van 10 á 12 Roeden parallelle Li

nien trekt met den Bedekte Weg en Redans,

als 1 , 2, 3 , 4 , 5, 6 , en vorders de hoeken van

den Bedekte Weg met de hoeken van de Bui

tenkant van het Glacis te zamen trekt , als

door de Linien 12 , y3 , 24, 95 , 96 , enz.

is geſchied.

Aanmerkingen over de Gragt.

De Conferſcharps -linien hebben wy
hier vo

ren
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+

ren getrokken regtelyk op de Schouderhoe

ken , 't welke doorgaans geſchied om door de

gantſche Lengte van de Flang de Gragt te

kunnen beſtryken ; waar door dan die Gragt

voor de Courtine veel breder wort als voor de

Faces: Anders kan men dat allignament ook

trekken op een Punct in de Flang 18 à 24

Voeten binnen den Schouderhoek genomen ;

het welk nog beter is.

Staat nu te onderzoeken of deze Gragten

Breed en Ondiep moeten zyn , ofte Smal en

veele Diepte hebben .

Hier over zyn de gevoelens van de Inge

nieurs zeer verſchillende. De meeſte en die

het met de wyde Gragten houden meenen ;

dat een Vyand meerder werk zoude hebben

om die te paſſeeren , dan eene andere die nau

wer dog dieper was.

Uit de Gragt moet even zo veel Aarde ge

haald worden , als men tot Opwerpen van den

Wal
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Wal en Glacis nodig heeft. Dit heeft plaats

in beide Zoorten van Gragten ; daarom moet

den Inhoud , die men bekoomtdoor het vers

menigvuldigen van de Diepte met de Breedte ,

in beide gevallen gelyk zyn.

By voorbeeld , zy AG een breede Gragt , Pl. V.

Fig. 10 .

weļkers Diepte is I E , A D een nauwere

Gragt, PB deszelfs Diepte , zo inoet -AGFE

gelyk zyn aan ADCB.

Om nu het werk , dar tot' vullinge van bei.

de deze Gragten wort vereiſcht, te onderzoe

ken , faten wy ſtellen de nodige Aarde ofte

Fafcines om een Dam daar door te brengen te

zyn aangebragt in het Punct A , zo'zal na ma

te dat de_vullinge: avanceert na D en G , het

Tranſport van die Materialen langer worden ,

en daarom te moeylyker vallen : Het ver

eiſchte Werk totde volkomene Paffage door

beide deze Gragten zal dan gelyk zyn, als of

alle de Stoffe in hun middens en Sgeworpen

wierde;

1
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wierde; derhalven zal het werk tot vullinge

yan ieder Gragt afzonderlyk vereiſelt worden

de , moeten worden uitgedrukt door zynen
In

houd vermenigvuldigt met de halve Breedte :

Maar deze Inhouden zyn aan malkanderen ge

lyk ; gevolgelyk zal den arbeid tot vulling van

deze Gragten benodigt, in evenredigheid zyn ,

als hunne halve Boven -breedtens.

Dit zoude een kragtig bewys ſchynen uit te

leveren ten voordele van de Wyde en Ondiepe

Gragten : Dog voor en al eer wy hier om .

trent eenig beſluit willen maken , zal het no

dig zyn , dat wy deze zaak wat nader overwe

gen , en daar by onderzoeken , wat van een

andere kant daar tegen zoude kunnen worden

ingebragt.

Eerſtelyk , wy, kunnen wel niet ontkennen ,

dat tot de Wydere Gragten (hoewel met de

andere van gelyke inhoud zynde) meer arbeid

vereiſcht wort om te vullen , en de Vyand

I

zig
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zig des te langer tyd daar mede zoude moeten

bezig houden , namentlyk , wanneer die vul

linge door een gelyk aantal van Perzonen

wierde verrigt.

Dog het is bekenţ, dat in de Practicq zoda

nige vullinge gefchied door het continueele

overleveren van Faſçines, yan hand tot hand

aan de Soldaten , tot dien einde op behoorlyke

diſtantien van elkander in eene Rye geſchaart,

tot dat zy eindelyk aan de voorſte Man ko

men , welke die dan voor zig uitwerpt. om

den Dam te formeeren ; en dat dezen arbeid

zonder tuſſehen -pofingen geſchiedende , den

Travers hoe na hy ook aan den Voet des

Wals mag naderen , altoos met de zelfde ſnel

heid zyn voortgang heeft , alleen met dit on

derſcheid , dat na mate de Galdery langer

wort , na maate ook meerdere Handlangers in

de Rye vereiſcht werden, MED

Waaruit dan volgt, dat hier in geen ander

1

voor
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1

voordeel voor de Breede Gragten overblyft,

dan alleen eenige weinige meerdere Manſchap

tot deszelfs vullinge benodigt , het welke ,

in vergelykinge van een geheele Armée die

zodanigen Plaats belegert , niet te agten is.

Ten anderen hadde men hier voren veron

derſtelt, dat de Dam die door de Gragt moet

worden gelegt , tot op de geheele hoogte van

het Maayveld wierd opgetrokken , 't welke in

de Practicq zeer zelden plaats heeft.

Laat de Linie HLN (zo beide natte Grág .

ten zyn) de Hoogte van het Water verbeel

den, zo zal het Trapeſium HLC B groter

zyn als HNFE; dat is , de Vyand zal meer

dere Materialen benodigt zyn , om zyne Tra

vers totboven Water te krygen in de nauwe

re Gragt, dan in de wydere.

I. Deze moeite wort nog des te groter, om

dat, vermits de meerdere Diepte der Gragt

eene grotere Onder-breedteaan denDam wort

ver

7

i

>
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i

vereifcht, en daarom meerdere Staffe , gevol

gelyk ook meerdere tyd om die in de Gragt

te werpen moet verfpilt worden.

Daar en tegen , vermits de Breedte HN

groter is als HL , 20 zal de Galdery, die hy

over de Breede Gragt moet leggen langer val:

len , en hem daarom meerdere moeite yer

fchaffen.

Om nu te vinden , hoe diep men een Gragt

zoude moeten graven , op dat de Vyand de

allermeeſte arbeid ontmoete , om een Dam ter

hoogte van het Water daar door te brengen,

Laat ABCD het Profil van zap een Gragt Fig. It

verbeelden , wiens Boorden A D en BC wy

gemakshalven ſtellen ,lood-regt te zyn opger

trokken ; zy E F de hoogte van het Watcr.

Ştelt den inhoud van deze Gragt = Q QE BE

de hoogte die het Maayveld bøyen het Water

is verheven = , A B = x ; zo is EFCD =

40 CX . Dan moet E F CDX EF op zyn

D aller

1
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C. X Xa a X.

ofte eenaldergrootſte zyn ,

Maximum

2

Dies is a adx 2 cxdx = 0

aadx = 20 x dx

aa = 2CX

аа

2 C

dat is , de Gragt moet dan even zo diep bene

den het Zomerwater worden uitgegraven , als

de horizontale Grond daar boven is verheven .

Hoe gewigtig deeze reedenen ook mogen

voorkomen , vind ik dezelve nogtans niet ge

noegzaam , om daar na de Breedte der Grag

ten in alle gevallen volkomen te konnen bepa

palen , om dat daar uit volgen zoude , dat aan

Plaatzen , in een natte Horizont gelegen, de

ze Gragten bovenmaten breed zouden vallen ,

het welke wederom andere grote nadelen na

zig Nepen zoude, zo als ik in het volgende zal

aantonen .

De

Š

1
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De gene , die de Breede Gragten verkiezen ,

trekken gemeenlyk hunneConterſcharp uit den

Schouderhoek evenwydig met de Defens-linie,

door welke Conſtructie de Vyand gelegent

heid bekoomt, om in A B eene Battery te kun . Fig. 12 .

nen oprigten , van zulken grootte , als de wydte

van de Gragt en Breedte van den Bedekte

Weg te zamen genomen , en dus ten minſten

21 of 3 Roeden meerdere lengte als de tegen

overſtaande Flancq : Waar by dan nog komt

het deel BC , ' t welk mede in grootte toe

neemt, wanneer de Gragt breder wort.

Om het zelve te berekenen , laat gegeven

zyn GE= 67.6 , enHE = 13.6 zo als die by

den Heer VAUBAN werden gevonden.I Stelt

gemakshalven HE parallel met BC, dan zyn

de Triangels GEH en GBC gelykvormig ;

vorders genomen de Breedte van den Bedekte

Weg = 3 Roeden , zo wort GB = 16.6 .

D 2 Men
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Men heeft dan deze Regel van Proportie:

GE, EH ; ; GB , BC

67.6 , 13 :0 ; : 16.6 , BC= 3.4

GB = AB 10.0

addi

koint A C I 20 Roed.

Hier uit is derhalven blykbaar , dat de Flancq

HE , als veel kleinder zynde, niet in ſtaat is,

om aan den Vyand genoegzame verhindering

in het maken van gemelde Battery toe te bren

gen , veel minder daar tegens ſtand te houden ,

wanneer die eenmaal is voltrokken : Waarom

dan ook de Ideer VAUBAN , niettegenſtaande

zyne Flancquen 13:0 groot zyn , maar 9Roe

dea Breedte aan de Gragt voor de Face heeft

gegeven , zoals wy hier voren uit de Con

ſtructie hebben gezien. ita
.

Wat nu de Breedte van de Gragt voor de

Face minder wort, wat ook A C kleinder, zal

vallen. Wy hebben hier boven gevonden ,

dat

1
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dat wanneer een Vyand de grootſte arbeid zal

beſteden , om de Gragt tot de Hoogte van

a ax

het Water te vullen , als dan

CX3.

een

2

Maximum moeſte zyn : Indien wy nu te gelyk

ook Itellen , de Breedte der Gragt op zyn

kleinſt , zo zal deze Maximun gedivideert door

-aa GX

die Breedte , dat is wederom op zyn
2

grootſte moeten gevonden worden .

Dit zal wezen wanneer.63 op zyn aller

kleinſte is, ofte 30.

Waar uit valgt, dat hoe minder de Breedte

van de Gragt wort genomen , hoe voordee

liger die zal zyn aan een Velting.

De verſmallinge der Gragt voor de Face

geeft boven dien nog het voordeel , dat de

directie van den Bedekte Weg, met de Con

terſcharp evenwydig lopende, verlengt zynde,

meer totde naaſtgelegen Poligoon zal komen

i

D 3 te
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te naderens en dat dierhalven de Battery,

die de Vyand , om eene lange zyde des Be

dekten Wegs te enfileeren , moet opwer

pen , meerder aan het Vuur van die Poligoon

zal wezen geëxponeert.

De ondiepe Gragten kunnen ook gemakke

lyker worden afgetapt ; en door 'hunne Wydte

legt de voet van den Capitalen Wal te veel

open .

Alle deze bovengenoemde voordeelen van

de diepe en ſmalle Gragten geven myns oor

deels overvloedig bewys, hoe zeer dezelve

boven de wyde en ondiepere zyn te prefe

reeren : Dog dewyl in het voren verhan

delde, de natte Gragten wel het meeſte zyn

bedoelt geworden , zal het nodig zyn , dat wy

nu nog onderzoeken , of in geval dat de Grag

ten droog zyn , hunne diepte mede voor voor

deelig moet worden gehouden. Ten einde

ons hier van te overtuigen , zullen

volgen

wy laten

1
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.

volgen eenige van de voornaamſte voordeelen

die door de diepte der droge Gragten worden

verkregen.

1. De Diepte der Gragt vermeerdert de

Hoogte van den Capitalen Wal , en maakt

denzelven daar door voor eenen Vyand des te

moeijelykeſ om te beklimmen.

2. Droge en diepe Gragten zyn zeer be,

kwame en bedekte Vergader-plaatzen , niet al

leen voor de Infanterie maar ook voor Caval:

lerie , tot het doen van Uitvallen geſchikt; en

ingeval dezelve worden gerepouſſeert, zo vin

den die daar weder eene geaſſureerde Retraite.

3. De Diepte der Gragt maakt den Toer

gang (deſcente) tot dezelve zeer moeijelyk ,

vermits een Vyand daar. door genoodzaakt

wort , om van veel verder agteruit op het

Glacis die te moeten beginnen , ten einde

met eene flauwe Doceering den Bodem vap

deze Gragt te kunnen bereiken,

4. Wan.D 4
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4. Wanneer een droge Gragt tot omtrent

des Waters Hoogte wort uitgegraven , zo als

zulks door den Heer CoeHoorn is geſchiet ,

dan is de Vyand genoodzaakt , om alle de

Aarde, die hy ter zyner bedekking tegens de

tegen -overliggende Flancq , moet opwerpen ,

met groten arbeid van buiten te moeten aan

brengen.

5. Vermits de Diepte der Gragt veroor

zaakt, dat haare Wydre voor de Face des te

minder behoeft gemaakt te worden , zo be.

koomt men hier dan weder de zelfde voordee

len die omtrent de fmalle Gragten hier voren

zyn aangewezen. Wy zullen hier thans nog

byvoegen , dat hoe minder Breedte aan de

Gragt wort gegeven , hoe minder Hoogte dan

ook de Capitale Wał zal vereiſſchen , om

van dezelve over de Bedekte-Wegs-Borſtwee

ring , ofte eenig ander voorliggend Buiten

werk , het Velt buiten de Veſting ', onder

eenen
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22

eenen Hoek vangenoegzame grootte , tekon

nen beſtryken ; waar door dierhalyen die

Hooftwal minder aan de vyandelyke Batte

ryen zal bloot geſtelt wezen.

6. En op dat men tegens de Diepte der

Gragt niet zoude inbrengen , dat dezelve niet

genoeg horiſontaal uit de Capitale Flaneq kan

worden beſtreken , zo vrage ik daar en tegen ,

hoe het den Vyand dan mogelyk zal zyn , om

door zyne Batteryen , in den Bedekten Weg

deſelfs Glacis geſtelt, den Voet van de

voorliggende Face tot in de Diepte der Gragt

te ruïneeren , en daar in volkomene Bretle te

ſchieten , als wanneer hy zeer veel meer , als

uit de Boven -flancq wort vereiſcht , zal moes

ten plongeeren ; daar en boven geeft de Diep.

te der Gragt overvloedige gelegentheit, om

Beneden - flancquen , en andere lage en dus

horiſontale Vuuren , daar in te kunnen ma.

ken , zonder dat daarom de Boven-flancy

of op

DS boven .
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!

ren ,

bovenmaten hoog zal behoeven gemaakt te

worden .

Om nu totde Water-gragten weder te kee

deze behoeven niet overal eene egale

Diepte te hebben : Men kan dezelve voor de

Courtine zo ondiep maken als men wil , (mits

men een oftwee kleine diepere Gragtjes daar

doorleide, om Deſertie en Verraſſingen voor

te komen ) , makende dezelve yoor faces 200

veel te dieper. Ook mogen die na den kant

des Wals wel meerdere Diepte hebben , als

aan de Conterſcharp , niet alleen om dat het

grootſte gedeelte der Aärde uit de Gragt ko

mende , dan het naaſt aan den Wal ( alwaar

die dog het meeſt moet gebruikt worden) ge

vonden word , en daar door de Onkoſten van

hun Tranſport vermindert, maar ook om dat

de Vyand, hoe meerder dat hy tot den Capi

talen Wal nadert, hoe meerdere moeite hy dan

vind , en hoe langzamer zyn werk toegaat om

den Dam te voltrekken
. Dess

1
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Desgelyks heeft men lange gedifputeert ,

welke Gragten (of droge of natte) het voor

deeligſte zyn aan een Veſting. Em 1 ,

Hoewel de meeſte nog voor denatte Grage

ten zyn , worden egter van veele ervarene In

genieurs de droge voor beter gehouden. Zie

hier de redenen , die voor en tegen kunnen

worden bygebragt:

De geene die het met de natte Grägten hou

den, zeggen 1. Dat een natte Gragt dePlaats

meerder beveiligt voor Verraſſingen. 2. On

gemakkelyker is yoor den Vyandom te pas

feeren als een droge. 195 cm *

: Hier op antwoorde ik , men kan de Sur

priſes beletten , met een klein hat Gragtje

( cunette) door het midden van dedroge Gragt

te leiden , en daar en boven Paliffaden plan

ten langs den Berm , ofte ook die leggen in

den Capitalen Wal op de manier van Fraifes ;

door welke middelen ik agte, dat een Plaats

Voor
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voor vyandelyke overrompeling zal wezen be

vryd. ( mi

Ten anderen , heeft de Vyand meerdere

moeite om een natte Gragt te paſſeeren en te

vullen , zoo kan hy zulks daar en tegen met

des te minder gevaar verrigten ; vermits het

zeker is, dat de Belegerden geene Uitvallen

konnen doen , om hem in het maken van zyn

Travers te ftoren.

Behalven het boven gezegde hebben de

droge Gragten nog deeze voordeelen.

1. Wanneer de Veſting is geattaqueert

kan men zeer gemakkelyk , en zonder weten

van den Vyand, een deel Volks, van den

eenen naar den anderen kant henen zenden ,

alwaar de omſtandigheden zulks komen te ver

eiſchen ; 't welk in de natte Gragten niet zo

wel kan geſchieden , zo om den tyd die tot

het overbrengen van de Troupes word ver

eiſcht , als om het geraas en de disordres,3

dic

1

I
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die in zulk een gelegentheit, voornamentlyk

in de duiſterheit des nagts , veeltyds ontſtaan.

2. Men kan telkens als men zulks goed

vind, met veel gemak Uitvallen doen op den

Vyand ; en heeft altyd een verzekerde Re

traite '; her welke over de Pontons niet wel

kan geſchieden , voornamentlyk als men ge

noodzaakt wort , hals over hooft te moeten

wederkeeren,

3. In zulke plaatzen kan men zig zeer nut

tiglyk tot onderſtand der Uitvallen van Ca

vallery bedienen , tot welk einde men dan

maar ſchuinſe Opgangen practiſeert', om uit

de droge Gragt in den Bedekten Weg te ko

men .

4. Wanneer de Vyand de Gragt wil paſſee

ren , kan men alle ogenblik handgemeen mec.

hem worden ,en voordelig tegens denzelven

combatteeren , zynde gefecoureert door het

Vuur van de Plaats.

1

1 .

5. Men
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7

S. Men kan hem ook in het maken van de

Travers zeer dikwylsdoor kleine Uitvallen ver:

hinderen , en zomtyds weder door grotere om

verre werpen , een gedeelte van de Galdery,

die hy in de droge Gragt poogt te leggen ; tot

dat zelfde einde kan men ook deMyn (het

Terrein daartoe hoog genoeg zynde ) met

veel voordeel gebruiken. :: Fue

6. Behalven dat men den Vyand in het

Entameeren van de Myn in het Bolwerkge

duuriglyk kan ſtooren , zo kan men ook hem

zulks zeer ongemakkelyk maken , door aller,

hande zoort Vuurwerken , als Granaden , Pik

tonnen , Rolvaten en andere diergelyke bran

dende ſtoffen , van boven de Breſſe in de Gragt

tewerpen , en welke alle hun uitwerking heb.

ben zullen ; daar in tegendeel in een natte

Gragt, deze Materien meeſtendeels door het

Water worden uitgedooft.

Zie daar de overgroote Voordeelen in de

droge
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droge Gragten die men in de natte niet heba

ben kan : Ik meene dan genoegzaam beween

zen te hebben , welke van beiden voor de

befte moeten worden gehouden

Meeſtentyds vind zig dit vraagſtuk van zig

zelve opgeloſt door de gelegentheit van het

Terrein het welke men fortificeert.. Wan

neer de Grond laag en moeraſſig is, zo kan

men in dezelve niet graven zonder Water te

bekomen ; in tegendeel het Terrein zeer hoog

zynde , is men wel genoodzaakt droge Grag

ten te hebben , gebeurende het zeer zelden ,

dat men in de wille heeft natte of droge naar

pyn welgevallen te kunnen uitkiezen .

Deze Gragten worden van alle voor de

beſte gekeurt, dewelke men na zyn believen

kan droog houden , en door het opendoen

van Sluizen onder Water zetten ; dog welke

gelegentheit-men zelden aantreft.

1

Vermits evenwel een Plaats , met natte

Gragten

G
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Gragten voorzien , minder aan Surpriſes on :

derhevig is, dan wiens Gragten droog zyn ,

( namentlyk , wanneer geene andere middelen

tot voorkoming van dien worden in 't werk

geſtelt , ) zoo oordeele ik , dat kleine Plaatzen ,

en wiens Wallen met geen Muurwerken zyn,

bekleed , noodzakelyk wanneer het. Terrein

zulks toelaat met natte Gragten moeten we:

zen omringt ; daar en tegen in groote Capit

tale Veltingen , die met een ſterk Guarniſoen

worden verzorgt , en welkers wallen hoog be

muurt zyn , mag men de droge gragten prefes

reeren

Aanmerkingen over den Bedekten Weg

en het Glacis.

De Breedte van den Bedekten Weg is hier

voren bepaalt geworden op 21 à 3 Roeden ;

waar door genoegzaam ruimte wert bekomen

tot maniering van de Troupes die binnen de

zelve
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zelve moeten ageéren. Eene grooterBreedte

aan dezelve is nadeelig : Want door het- ver

breedden van den Bedekte Weg word de Vy

andelyke Battery tegens de Flaneq des te gro

ter , en legt de Voet des Hooft -wals te meer,

1

det apen.

í

Zoo egter zommige voorname Ingenieurs

eene veel grootere Breedte aan Hunne Bedekite

Wegen hebben gegeven , is zulks meeftentyds

geſchied , op door Paliſſadeeringen Affinydin

gen in die Breedte te maken ; 'het welke wy

niet mispryzen konnen , om dat ik agte , dat

de Breedte van ieder Bedekte Weg moet ge.

réguléert worden naar het gebruik dat men

daar van zoekt te hebben.

in 't algemeen maken de Ingenieurs hun

Glacis zeer bteed , gevende voor redeň, dat

geen" Canon-koget van den Vyand daar káň įtia.

dringen, nogte der Hoek be worden afge. Fig. 73

fchoten.

E 2
2x

1
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Zy ac s ro Roeden de ordinaire Onder

breedte van het Glacis , zyne Hoogte ab =

6 Voeten ; zo vind men volgens uitrekening

den Hoek acb = 2 gr. 52 min . į gevolgelyk

Labc = 87.- 8 .

Wanneer nu a y de Binnen -docering van de

Borſtweering is = ij Voet; dan vind men

Laby = 14–2); deze geaddeert tot 4

abc = 870–8', zoo wort de Hoek cby =

101-10!

Nu is zeker, dat een Canon -kogel, komende

byna met eene horizontale directie , makende

met het Glacis een Hoek van 20–521, in het

zelve niet kan indringen , maar een bricol moet

formeeren ; ook kan de Hoek c byvan 10 gr.

10 min. niet gemakkelyk worden afgeſchoten

Daar en tegen kan men tot nadeel van een

al te vlak Glacis inbrengen , dat , hoe verder

zig het zelve uitſtrekt, hoe eerder de Vyand

daar ор zal zyn genadert ; waar door hy dan

meer

V
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meerder gemak van hoogte bekoomt, om de

Belegerde in den Bedekte Weg te beſchieten.

Ten einde dit gezegde door een Voorbeeld

wat nader te verklaren , laten ' er geſteld wor

den twee Glacis kod en koq beide van de. Fig. 14.

zelfde Hoogte ko. Wanneer men nu ſtelt den

Vyand te zyn genadert in h , zoo zal hy moe

ten opwerpen eene Hoogte hg gelyk met ko ,

voor en aleer hy iets het minſte in den Bedek

te Weg zal kunnen ontdekken :' Maar ſtel

lende het Glacis kod, zal hy alrede de Hoog

te be hebben bekomen , en eene Hoogte eg

kleinder als hg opgeworpen hebbende , zal hy

zig van gelyke Hoogte met het Punct c be

vinden.

Nog eens, ſtelt den Vyand geavanceert tot

in p , zoo heeft hy alleen nodig op te werpen

eene Hoogte pn , om van gelyke Hoogte met

de Kruin van het Glacis te komen : Maar

ſtellende den Afloop van hec Glacis volgens

de

7

l E 2

Iข
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de Linie ¢ g ; als dan zal hy moeten opwer:

ken eene Hoogte $ n groter als pn , om de

zelfde Hoogte van heç Punct ć te bereiken.

Waar uit gevolgelyk blykt, dat de Vyand

nieerder moeite zal vinden , am de Belegerde

agter het Glacis koq als agter kod te ontdek:

ken ; en dat hoe ſteilder het Glacis zal wor :

den gemaakt , hoe voordeeliger het zelve in

dezen opzigte zal wezen .

Maar vermits men evenwel van de Capitale,

Face den Afloop van hec Glacis moet kunnen

beſtryken, zo magacverlengtzynde, niet ho

ger dan deKruinderBorſtweeringvanden agter- .

liggenden Wal komen , maar moet daar mede

(of liever 3 voeten lager , dat is met deHoogte

der Schietgaten) in eene regte Linie eindigen.

Wanneer men derhalven de Hoogtens AB

en ck bekent hebbe , zal de Afloop van het

Glacis van zelve zyn bepaald Om de Hoogte

kc te vinden , zullen wy het volgende aanmer

ken Ik

1
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Ik begeere dat men my toeſta , dat de Scho

ten , dewelke uit de eerſte Vyandelyke Batte

ryen , ten einde den Capitalen Wal daar door

te ruineeren , geſchieden , van wegen hunnen

verren afſtand en gering verſchil met de

Hoogte van het Glacis mogen gerekent wor

den volgens eene horiſontale directie LT te

komen ; en dat dierhalven :de Hoogte TA

aan zyn gewelt is blootgeſtelt , terwyl T B

die van gelyke Hoogte is met ck , ten eene

maal yoor hem verborgen blyft.

Wat nu het Glacis hoger word gemaakt ,

wat groter RT en wat kleinder TA worden

zal ; ofte , het geene het zelfde is , wat beter

de Capitale Wal door des Glacis Hoogte zal

.wezen gedekt.

Uit het vorengezegde blykt dan volkomen ,

dat zulk een Glacis 't alleryoordeeligſte moet

worden gehouden , wanneer BT XSR op zyp

grootſte gevonden wort.

E 3 Laat
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Laat A B zyn de Hoogte der Wal tot aan

den Bodem van het Schietgat = a , Bk de

Breedte tuſſchen den Wal en Bedekte Wegs

Borſtweering begrepen = b ; 1 = 1 , ko =

BT = x; dan is TA = 2-3.

Van weegens de gelykformige driehoeken

6TAen ons heeft men deze proportie.

cT , TA :: 0n , ns

b , a-* :: C ,

aCOX

b

二 1S

X X

a C - CX

ns x BT =
b

= de Maximum .

асх сxx

b

Dieswegen is acdx 2 cxdXO

2WO

2 3.

I = a , ofte ck = {AB.

Wanneer nu aan het Glacis zyne ordinaire

Hoogte van zes voeten gegeven wort , als dan

zal de Hoogte der Schiet-gaten worden van

12 voeten ; gevolgelyk de Capitale Wal 9 ,

en zyne Borſtweering 15 voeten Hoogte be

komen.
Maar

1
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Maar wanneer men begeert eene mindere

Hoogte aan deeze wal te geven , zo zal de

Bedekte-Wegs-Borſtweering ook minder bo

ven den horiſontale Grond moeten zyn ver

heven; weshalven om zyne zes voeten Hoog

te (die noodzakelyk tot dekking van de Be

legerde agter dezelve worden vereiſcht) te be.

komen , zal men dan den Grond van dezen

Bedekte Weg moeten uitgraven , zo als zulks

door den Heer Coehoorn is gepractiſeert.

Des niet te min dient hier in agt genomen , dat

het Glacis nooit minder als vier en een halve

voeten hoogte boven den horiſontale Grond

moet blyven behouden ; op dạt de vyandelyke

Snaphaan -ſchoten , van den vlakken Grond

des Maayvelts geſchoten , niet binnen den Be

deķte Weg komen te vallen , en de Beleger

den agter het Glacis beſchadigen konnen .

Daar en tegen de Hoogte des Wals meer

der zynde als van 9 voeten , zal ook meerder

dan
E4

!
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dan zes yoéten Hoogte aan het Glacis moeten

gegeven worden : Waarom men dan den Be

dekte Weg zo veel boven het Maayvelt zal

moeten ophogen , ofte dezelve met twee of

meerder Banquetten voorzien.

Overeenkomſtig met het hier voren verhan

delde, zullen dan de Hoogtens van den Wal;

Bedekte Weg en Glacis zodanig werden be

vonden , als in het onderſtaande Tafeltie zyn

ter neder geſtelt.

Voeten

I

H
o
o
g
t
e

v
a
n

d
e
W
e
l

e
n

B
e
r
f
o
r
e
e
r
i
n
g

.

Voeten Voeten Voeten Voeten

12 9 6 41

14 II 8

16 13 IO

18 iš 12

20 . 17 14

22 19 16

24 21

26 23 20 II

25 22 125

30 27 24 131

H
o
o
g
t
e

d
e
r

S
c
h
i
e
t
g
a
t
e
n

.

H
o
o
g
t
e

d
e
s

H
o
o
g
t
e

v
a
n

'tG
l
a
c
i
s

.

t
w
o
t
o

a
w
a

w
a
t
o
t
on
i
e

t
e
m
a

n
i
m
i
c

H
o
o
g
t
e

v
a
n

d
e
n

B
e
d
e
k
t
e

W
e
g

.

23

31

41

a
m
a
l
e
t
e
l

w
a
t

i
n

w
e
l
c
h
e
m
a

18

28

7

Wy zullen hier laatſtelyk nog aanmerken ,

dat zo indien men van de verſchillende Hoog

tens
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tens der Schietgaten , het Velt buiten de Ves,

ting onder eenen Hoek van gelyke Grootte ,

wil beſtryken , als dan de ' Breedtens der

Gragten zullen moeten zyn , in evenredigheic

met des Glacis Hoogtens , ofte met die der

Schietgaten die het dubbeld daar van uitma,

ken ; ende dat diesvolgens de Hoogte des Gla,

cis , als mede de Grootte van dezen Hoek

(dewelke zodanig moet worden genomen , dag

men het Velt willende beſchieten , geene de 17.31

minſte vreze gelaten werde , dat de Schoten ,

te laag komende binnen den Bedekte Weg

zouden vallen , en waar van wy de,bepaling

aan de Heeren van de Artillerie willen over,

laten) gegeven zynde , als dan de Breedte der

Gragt zeer gemakkelyk zal kunnen gevonden

worden ; en reciproquelyk de Breedte van de

Gragt en Bedekte Weg bekent zynde , de

Hoogtens van den Wal en 't Glacis , daar uit

van zelf zullen volgen.

is. E 5 HET

1
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PROFIL OF VERHEVEN - TEKENING.

Fig. 19 .

(Et Profil is een regt neergaande door-,
Ofneed

van een Lighaam , waar in men

de Breedte , Dikte, Hoogte en Diepte van

dat Lighaam gewaar wort.

Om het Profil van den Wal, de Gragt, den

Bedekte Weg en het Glacis te tekenen , zo trekt

PL. VII. eene onbepaalde regte Linie A B. Deze noemt

men Horiſontaal -linie en verbeeld de Hoogte

van het Maayvelt.

· Van A tot a meet eene Lengte van 18 voe.

ten , en regt op den Perpendiculaar a b van de

zelfde Lengte. Trekt dan de Linie Ab, de

welke zal verbeelden den Afloop der Binnen .

Doceering des Wals.

Maakt vervolgens a 4 = 30 , en ſtelt in »

de Perpendiculaar uk = 18 voeten Trekt

dan van b tot k de Walsgang bk.

1

Zet
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Zet van k tot i drie voeten , en maakt de

Perpendicularen kn en il ieder = Il voet, en

trekt nl. Maakt wyders imail en trekt mi,

Zo is het Banquet getekent:

Meet vorders van u tot c 1 voet , en

maakt ec perpendiculair op het Punct c en

ter Lengte van 24 voeten ; trekt dan ne ,

zynde de Binnen -kant van de Borſtweering.

Van c tot f neemt eene Lengte van 20

goet , en maakt den Perpendiculaar fx = 22

voeten ; trekt dan de Puncten e en x te za

men , zoo is e x het Boven -beloop ofte de

Kruin van de Borſtweering:

Wederom van f tot g zet 14 voeten , en

trekt de Buiten -doceeringe g x .

Van g
tot meet zes voeten voor de

Breedte van den Berm .

Om nu de Gragt te vertonen , zo meet

van b tot s'voor derzelver Boven -breedte eene

Lengte van gå 10 roeden ; van h tot p'en

van

1
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van 's tot i neemt 20 voeteni, en maakt de

Perpendicularen pP en rR mede ieder = 20 );

trekt dan de doceeringen bP en SR, als mede

PR die de Onder-breedte der Gragt aanwyſt

: - Maakt vervolgens s ý = 2 of 3
roeden

voor de Breedte van den Bedekte Weg , en

conſtrueert op dezelve een Banquet zoo als op

den Capitale Wal is geſchied : Wyders neemt

yt = Il voet , en de Perpendiculaart w =

6 voeten ; trekt dan di Agterkant der Borſt

weering van den Bedekte Weg.

Eindelyk meet van * tot B tien Roeden ,

en trekt w B , deze zal u den Afloop van het

Glacis vertonen.:

Hoe men den Inhoud van het Profil zal berekenen .

Fig. 19. Mult. Aa = 18 ab 18

met labs 9 @US 30

mult.

Babku 540komt A Aab 162

1
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in= 3 uk 18! ce

mk = 4 kn= 16

add. ce = 24

add.

ink=

mult. luc = 9

Trap .mlnk = 5-7-6 mult.

Trap, ucen= 32 - 7 - 6

7.6
b

5
91
1

43 : 6

ce = 240

fx= 22 - 6

add .

46 - 6

icf = 10

mult.

Trap.cfxe = 405

fx = 221 - 6

ifg = 7

mult.

Afgx = 157 - 6

7 • 6

dy= 11.6
tB = 1201

tw= 6 = 3

add. mult.

A twB = 360

fyt 9

mult.

Trap. ydwt = 5.7.6

Het Banquet ydog is = knim = 5-7-6.

Ad.

1
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Addeert nu alle deze producten te zamen ;

zoo bekomt gy den gantſchen inhoud van het

Profil.

Á Aqb = 162

O abku = 540

Trapez, mink E 5 - 7.6

Trapez: ucen = 32 -7 -6°

Trapez. c fxe= 405

Afgx = 157 - 6

Trapez. ydwt = 5-7-6

A twB = 360

Banquet ydoq = 5-7 : 6

add.

Geheelen inhoud van 't Profil = 1734 O V.

De Breedte der Gragt te vinden , wanneer

derzelver Diepte gegeven wort.

Dewyl ' er even veel Aarde uit de Gragt

moet komen , als tot ophogen van den Capi

talen Wal en 't Glacis wort vereiſcht, że ſtelt

men gemeenlyk den Inhoud van de Gragt,

gelyk aan die van het opgehoogde Profil.

Wan
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Wanneer men nu uit h laat vallen de Per

pendiculaar \ H , en PR verlengt tot in H , Fig. 19

alwaar hy dezelve Perpendiculaar ontmoet i

dan is A hHP = Ars R , en gevolgelyk de

Gragt þ PRS = aan den Regthoek b.HR

gelyk aan den Inhoud van het Profil.

Men heeft derhalven maar dezen Inhoud te

divideren door de Diepte pP , om te hebben de

Linie hr : Waar by geadd. r : s , zo heeft men de

Boven-breedte hs, en afgetrokken zynde bez

komt men de Onder-breedte PR van de Gragt.

Om nu eenigzins de Diepte van een natte

Gragt te bepalen , zo moet dezelve ten min

Iten zyn van zes voeten Zomer-water , ten

einde niet te konnen doorwadet worden :

Maar vermits men door ondervinding heeft

opgemerkt, dat de Water-gragten door lengte

yan jaren ondieper worden , en wy, daar en

boven Bladz. 44 en volgende hebben getoont ,

dat een ſmalle en diepe Gragt, boven een die

breed
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1
breed en ondiep is, moet worden geprefereert),

zo behoort men , om des te langer eene genoeg

zame Diepte te behouden , die nooit minder

als op agt voeten Zomer -water uit te graven.

Вуy aldien men nu ſtelt, dat het Terrain ,waar

in men graaft 9 voeten boven het allerlaagſte

Zomer-water is verheven , zo addeert deeze

9 voeten by de vorige-agt voeten Hoogte van

Water , om te hebben 17 voeten voor de

volkomene Diepte der Gragt.

Men begrypt zeer gemakkelyk, dat deeze,

Diepte vermeerderen ofte verminderen moet,

na mate dat het Terrain meer of min is ver

heven .

: Den Inhoud van ' t Profil hebben wy hier.

vooren gevonden gelyk aan 1734 ; dog door

dien de Aarde in den Opbouw veel vaſter in

een gedrongen wort , dan of zy natuurlyk in

den grond is leggende, zoo vermeerdert men

dezen Inhoud gemeenlyk met f derzelver, om

te

1
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hr

IS

12

te hebben 2081 Voeten. Welke gedivideert

door 17/ Diepte der Gragt, komt na genoeg

122 Voeten 122) = har

17 17 = hp

add. fub.

139 - bs 105 = pr = PR

12

II Roed. 7 Voet. 8 Roed . 9 Voet.

voor de Boven -breedte voor de Onder-br.

der Gragt der Gragt.

Dewyl de Gragt voor de Courtinè veel bre,

der is als voor de Faces , en de Lengte van

de Conterſcharp met den Omtrek van den Ca

pitale Wal verſchilt, zoo kan deze uitrekening,

niet wel accuraat wezen ; dog in de Practicq ,

alwaar de uiterſte nauwkeurigheid niet altoos

kan wordengeobſerveert, is dezelve nagenveg,

VAN DE MUURWERKEN .

Z
Omtyds wort.de Wal eener Veſting van

buiten bekleed met een Muur, ten ein

F de
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!

de de Aarde agter denzelve ſtaande te houden.

Deze Muur begint yan uit de Diepte der Gragt ,

en wort gemeenlyk tot de Hoogte van de

Pl. VI. Borſtweering opgetrokken, als ABCD. Zy,

Fig. 10. ne Kruin DC is dik 5 Voeten , en de Doces

ring B K = { of į deel der Hoogte C K.

Wanneer men dan ſtelt de Hoogte des Wals

= 18 , en de Diepte der Gragt = 12 Voeten ;

zoo zal CK zyn = 30 Voeten : Waar van

de is 6 Voeten =BK , hier by gedaan AK

= DC = 5 Voeten , dan zal de Onder-breedte

des Muurs A B worden = II Voeten .

De Agterkant AD yan dezen Muur wort in

het lood opgemetzeld : Dog om aan denzelye

meerder kragt te geven , zou worden hier van

15 tot 15 , ofte ook wel van 18 tot 18 Voe,

ten midden op midden gerekent , andere ſtuk

ken Muur tegen gemetzeld , welke men Con

tre-forts noemt , als NOAD , en dewelke

volmaaktelyk met den eerſten Muur moeten

1

$

wers
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e

c.

e8

2.

1s

werden verbonden , om daar meede als het

waare een Lighaam uit te maken.

Boven aan deezen Muur in C , wott cen

Muur-band (Cordon) gemaakt, van omtrent

één Voet Dikte , welke den eerſte Trek ( ligne

magiſtrale) van de Veſting verbeeld , dienende

verders alleen tot Cieraadt.

Op de Kruin van dezen Muur wort een

kleinder Muurtje CEFG perpendiculaar op

gerigt, dienende om de Aarde van de Borſt

weering ſtaande te houden , deszelfs Breedte

is gemeenlyk 3 à 4 Voeten.

Om zoodanig een Muur in Grondtekening

te verbeelden. Laat zyn A B deszelfs voor- Fig. 15.

kant, trekt CD daar meede parallel ter Wyd

te van 11 Voeten , als ook LN evenwydig

met CD ter afſtand van 8 Voeten , zynde de

Lengte der Contre -forten.

Verdeelt vorders de Agterkant des Muurs

CD , in diſtantien van 15 of 18 Voeten , en

3

F2 zet
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żet op de Deel- Puncten als ' , 9 , s , de Perpent

dicularen nb , qt , so. Meet dan van s , tot

en tot k , 2; Voeten , zoo dat rk worde =

5 Voeten , maakt desgelyks of = om = 1

Voet 8 Duim .

Trekt vervolgens de Linien ref en mk , zoo

zal rfmk zyn een Contre-fort, en de Muur

volgens begeerte wezen in Grondteekening

gebragt.

Om dezen zelfde Muur in Profil te tekenen ,

Fig. 16. trekt uit E , Voorkant der Borſtweering , eene

regte Linie EK , die de horiſontale HQ

Tegthoekig doorſnyd. Maakt CK = 30 voet,

en door het Punct K , trekt met HQ parallel,

eene Linie S T van onbepaalde Lengte , ver

beeldende de Diepte der Gragt.

Van K tot B , meet 6 voeten ofte { CK ,

en trekt de regte CB ; deze zal de Docering

des Muurs vertognen .

Maakt wyders CD en KA ieder = 5'voe

ten ,

1



V ESTING.BOU W. 85

ten , en trekt AD ; deze zal zyn de Binnen

kant des Muurs:

Om het Contre- fort te verbeelden , zet van

D tot N, en van A tot 0 , eene Lengte van

8 voeten en trekt NO ; 2o is NDAO een

Contre - fort.

Het Borſtweerings Muurtie CEFG wort

gemaakt , wanneer men neemt CG = 3 à 4

voeten , en G F parallel trekt met CE , tot

dat het Punct F tegens de Kruin der Borſt

weering kome.

Om eindelyk de Cordon of Muur-band te

vertonen , zo beſchryft uit C , met eene Ra

dius van een halve voet , een Cirkel-boog, als

wanneer het Profil des geheelen Muurs zal

zyn geteekent.

Aangaande de Fondamenten dezer Muuren

kunnen wy geene zekere Conſtructie geven ;

zulks hangt alleen af van den aart der Gron

den waar in men bouwt.

F 3 Zoo
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zyn ,

Zoo wanneer de Muuren hoger of lager

als in dit voorgaande geval is geſtelt ,

kan men dezelve teekenen met behulp van het

onderſtaande Tafeltie van den Heer VAUBAN ,

zoo als wy het zelve vinden by den Heer

Deidier in zyn Parfait Ingenieur François.:

Hoogte
der

Muur.

Boren .

Breedte

der

Mour,

Onder

Breedte

der

Muur.

IO 41 34

2'8

V
O
E
T
A
N

,

20

30

40

50

60

70

80

5

5

5

5

5

5

5

5

7

9

II

13

15

17

19

21

Afltand der Lengte Grootſte Kleinſte

Contre - forten , der Con - Breedte Breedte

midden op midden tre forten der Con - der Con

gereckene, cre forcentre forten

18 15 21

18 15 6 4

18 15 8
5 3'4

18 15 IO

18 15 7

18 15 14 8

18 15 16 9

18 15 18 IO

12 18

6 이

6'8

Wat aanbelangt de zwaarte der Muuren ,

in evenreedigheid met hunne verſchillende

Hoogtens en drukkingen van de Aarde des

Wals agter dezelve , hebben my zeer veele

moeite
gegeven om op eene Mechaniſche wy

ze te onderzoeken , en te berekenen ; dog

zoude

1
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zoude te verre buiten ons beſtek loopen, om

deze Stoffe hier ter plaatze te verhandelen :

Weshalven wy ons nu maar alleen zullen be

palen , met dit weinige nopens de nuttigheid

der Muurwerken te laten volgen.

De yoordeelen , dewelke men gemeenlyk

aan de Muuren toeſchryft zyn yoornamentlyk

deze.

1. Dezelve konnen niet gemakkelyk worden

beklommen ,: en diensvolgens beveiligen een

Plaats voor Verraſſingen,

2. De Vyand heeft meerdere moeite om

Breſſe daar in te Şchieten , om dat meerdețe

tegenſtand bied aan de Kanon -kogels als het

Aardewerk,

3. Hoe zeer een Vyand zodanigen Muur

ook tragt te ruineeren , zoo blyven nogtans

altyd van het Beneden-gedeelte der Muur, de

Contre -forten of andere groote Stukken van

elezelye Itaan ; als ook de meenigte van Stee

nen ,
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meerder voor

nen , die zig in zulk eene Breffe bevinden ,

maaken dezelve voor den Vyand zeer onge

makkelyk , zoo in't Mineeren als in het Storm ,

loopen.

4. Men heeft veel minder Aarde tot het

opwerpen van zodanigen Wal benodigt.

Ten einde deze Poincten te beantwoorden ,

kan men daar tegen inbrengen dit volgende,

1. Men ſtaat toe , dat een Veſting , wiens

Wallen hoog bemuurd zyn ,

Verraſſingen is bevryd , namentlyk, wan

neer deszelfs Gragten droog żyn. In Plaatzen

met natte Gragten omringt verdwynt deeze,

noodzakelykheid ten eenemaal ; ook kunnen

tot voorkooming der Supriſes in de drooge

Gragten , wel andere bekwame en veel min

der koſtbaare middelenworden in 't werk
ge

Iteld , 200 als wy dezelve reeds hier vooren

hebben aan de hand gegeven.

2. Men heeft genoeg gezien, dat het den

Vyand
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Vyand geen meerdere moeite koſt, am Bres

te fchieten in een bemuurden Wal, dan in de

loffe Aarde. Zo dra de ſterkte des Muurs

is verbroken , moet de Aarde agter denzelve

(wiens tenaciteit door het geſtadig camnonne

ren grootelyks wort vermindert) door hare

eigene kragt van zwaarte ter neder vallen ,

daar integendeel in een Aarden Wal, wanneer

die eene genoegzame groote doceering heeft ,

de Vyandlyke Kanon - ſchooten van weinig

uitwerking zullen zyn, Ook worden door de

meeſte Ingenieurs , tor den opbouw hunner

Fortificatie -muuren , de zagtſte Steenen voor

de befte gehouden , op dat eene vyandelyke

Canon-kogel daar door dringende, geene veel

grootere Opening , als de Rondte dier Kogel

maken zoude, welk voordeel men altervolko

menit in een onbekleedden Aarden Wal aan

treft.

3. Wy kunnen niet ontkennen , dat een

BresF 5
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Bres in een bemuurden Wal geſchoten, onge .

makkelyker is voor den Vyand om te minee

ren of te beſtormen , als eene yan loutere

Aarde ; en dit is ook het grootſte voordeel ,

dat men aan de Muurwerken kan toeëigenen :

Egter kan 't zelve de koſten , die tot opbouw

van zulk een Muur worden vereiſcht , niet

evenaren , en heeft ook alleen maar plaats aan

de Faces , welke de eenigſte deelen zyn , al

waar de Vyand de Veſting zal zoeken in te

dringen ; aan de Flancquen en Courtinen heeft

men nopens dit poinct dan geen bekleedingen

nodig

4. De koſten van een Muur zyn te pyerma

tig groot, waar by die van de meerdere aarde

en bezoding der Buitendocering , in geene ver

gelyking kan worden gebragt : Waaromme

men ter vermyding van dezelve , het Metzel

werk aan de Fortificatie zoo veel mogelyk be

hoorde te menageeren , zynde doorgaans ze

ker

。

ซ
ึ
่
ง
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ker, dat deze koſten zeer verre overtreffen ,

het voordeel van defenfie , 't welke door het

bekleeden der Wallen aan de Veſting wort

toegevoegt.

Zommige zeggen , dat een aarden Wal

meerder koſt te onderhouden als eene die met

Muurwerk is voorzien , integendeel een Wal,

die eene redelyke Docering heeft, en welkers

Aarde eenmaal is gezet , blyft altyd in goeden

ſtaat ; daar de Muuren geduuriglyk van buiten

met yoegen moeten worden onderhouden

wanneer de Kalk door groote Koude en Vorſt ,

ofte des Zomers door te ſterke Hitte is uitge

vallen .

Wanneer men Muurwerken aan een Ves

ting appliceert, zoo moet men in agt nemen ,

dat dezelve zoo veel mogelyk voor het Vyan

lyk Geſchut gedekt blyven , gelyk als de Heer

COEHOORN zeer goede voorbeelden daar van

heeft gegeven ; in welk geval de Muuren voor

ten
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ten hoogſten nuttig kunnen worden gehou

den.

Het klein Muurtje CEFG ſchynt my toe

zeer kwalyk geplaatſt. Zo dra het zelve door

den Vyand is omverre geſchoten , rolt ' er een

gedeelte van de Borſtweering in de Gragt, en

door 't ſpringen van de Steen , wanneer daar te :

gens wort geanonneert, worden dikwyls de

belegerden beſchadigt : Weshalven men de

koſten van dit Muurtie myns oordeels gemak

kelyk kan befparen.

Zomtyds wort een Wal maar gedeeltelyk

of ter halver hoogte bekleed. Als dan wort

nogtans de Muur in zyne aanleg even zoo

Breed gemaakt als of die ter geheeler hoogte

van den Wal wierd opgetrokken ; dit zelfde

heeft ook plaats ten opzigte vande Contre-for.

ten : Wy agten onnodig hier van de Con

ſtructie te geven ; de Ležer zal die gemakke

lyk zelve konnen opmaken , na 't geene wy

}

van



VESTING - BOUW. 93

van de geheele bekleeding hebben gezegt.

Fig. 17. vind hy zoodanig een Muur duidelyk

genoeg vertoont.

Hoewel een Vyand tot beklimminge van

de hoogere Muuren des te grootere Ladders

moet gebruiken , houde ik egter, zoo wegens

de mindere koſten , als om dat het bezwaarlyk

is het bovenſte gedeelte des Muurs aan de Vy.

andelyke Batteryen te onttrekken , eene halve

bekleding voor beter.

Gemeenlyk wort ook de Conterſcharp mer

een Muur opgemetzeld ; dog vermits de Aarde

agter dezelve ongeroerd blyft, en daarom des

te minder drukking kan veroorzaken , zoo

heeft men aan dezelve zoo zeer geene Contre

forten nodig. De Boven -breedte dezes Muurs

is 3 á4 voeten , hebbende eene Doceeringge

lyk van zyne Hoogte. Men vind dezelve

verbeelt Pl. 5. Fig. 13.

Aan
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PI.VI.

fig.18 .

Aanmerking over de Buiten -doceeringen der

Wallen , met en zonder Muu'werken.

De Buiten -doceering van een Wal moet

van zoodanige grootte zyn, als de Aarde na

tuurlyk kan doceeren, op dat dezelve door het

canonneeren des Vyands niet meerder kome

af te rollen.

Om zulks te bewyżen , ſtelt dat de Buiten

doceringDC kleinder is alsdeAarde van nature

afrollen kan. Laat zyne natuurlyke Afloop zyn

volgens BG ofte deszelfs evenwydige Linie

FC. Geſtelt zynde , dat de Vyand dezen

Wal van de Kruin tot den Voet kan beſchie .

ten , zoo zal hy doen afvallen alle de Aarde

begrepen in den Triangel FBC . Deze afge

vallene Aarde zal dan vervullen den Driehoek

FCG = AFBC , om dat dezelve gelyke

Bazis en circa dezelfde Hoogte hebben ; als

dan zal de Onder -breedte der Doceering wor

den LG : CG nu is FB - LD ; ergo LG

= DC
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9
5

EDC + 2CG. Waar uit kennelyk is , dat

dan de Doceering des Wals eene Voet zal be

komen , even zoo veel te groot, als die te

vooren te klein was gemaakt.

Wanneer derhalven zodanigen Wal met een

Muur, welke maar weinige doceering heeft,

is bekleed , zoo zullen CG en DL des te gro

ter worden , en LG te meerder Voet beko

men ; Waar uit blykt, dat een bezoode Aarden

Wal, ſteilder Breſſe zal geven , als eeņe , die

met Muurwerk is voorzien,

Stelt by voorbeeld , : de Wal als vooren

Hoog 30 yoeten uit de diepte der Gragt te

rekenen ; als nog 4 voeten Hoogte van 't

Borſtweerings Muurtie , dus te zamen 34 voe

ten. De Doceering des Muurs is dan weder

om van zes voeten . Laat de Aarde van na

tuure zodanig mager zyn , dat van zig zelven

voet op voet kan doceeren , en dus meede 34

yoețen Onderbreedte nodig heeft; hier afge

trokken
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trokken de 6 voeten Doceering van den Muur ,

reſt 28 voeten , die te weinig daar aan zyn

gegeven. Addeert dan tweemaal 28 by deze

6 voeten doceering des Muurs, om te hebben

62 voeten voor den aanleg van de Bres.

Hier in bekomt men boven dien nog deeze

nadeelen : 1. Dat de Aarde die van den Wal

wort afgeſchoten een gedeelte van de Gragt

zal komen te vullen , en 2. verlieſt men daar

door de geheele Borſtweering : Want ge

Fig. 16. trokken zynde uit B de regte Linie BI , vol

gens de natuurlyke Doceering van de Aarde ,

zoo ziet men , dat de gantſche Borſtweering

met een groot gedeelte van den Wal kan ter

neder vallen .

Ik weete wel, dat zoo een Wal niet eens

klaps maar allengskens wort afgeſchoten , en

dat daar door deze doceering wel wat minder

worden kan, om dat de Wal door de eerſt

afrollende Aarde , wel wat meerder Voet be

!

koomt :
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koomt: Dog al is 't , dat men veronderſtellen

wilde, dat de Aarde niet meer dan hare na

tuurlyke Doceering kan bekomen , zoo zal 'er

nogtans weinig van die Borítweering overbly,

ven .

ben wy

Aanmerkingen over de Linien en Hoeken

aan de Fortificatie.

Van de Defens - linie ,

In onzen vierden algemenen Grondregel heb:

reeds getoond , dat deze Linie het be.

ſeik van de Musquet-ſchoot niet mag over

treffen. Egter hebben zommige eertyds die

na de dragt van de Falconnet -kogel willen bepa.

len , ten einde daar door de Bolwerken verder

van elkanderen te kunnen leggen , en diens

volgens een minder getal Baſtions tot in lui

ting van een eeven groot Terrain nodig te

hebben ; meenende door dit middel een Ves ,

ting met meerdere ſpaarzaamheid van koſten

te kunnen opmaaken.

G Dog

1

1
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Dog deze manier is hedendaags gantſchelyk

verworpen , om reeden , dat dusdanige verre

en deswegens zeer onzekere Schooten , tot de

Faces geene behoorlyke defenſie konnen toe

brengen. Ook is ' t onmogelyk uit het Canon

een geſtadig Vuur te kunnen maaken , maar

geeft geduurende het laaden te veel tuſſchen

tyd aan den Vyand, om zyne Attaques zonder

groot gevaar voort te zetten ; en wanneer dan

de Battery van de Flancq, door het Vyandlyk

Geſchut eenmaal is gedemonteert , dan koſt

het zeer veel tyd en moeite om die wederom

te herſtellen , en de Gragt blyft dus lang on

beftreeken. Daar en boven is de defenſie uit

het Canon veel koſtbaarder als uit de Mus

quet, en werd de Belegerden door eene al te

lange Defens-linie 't voordeel benoomen , om

zig van dit laatſte Geweer te kunnen bedie

nen ; daarin tegendeel door de Defens-linie na

de dragt van de Musquet -ſchoot te bepaalen,

het

i

1
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het gebruik des Canons geenzins wort uitge

Noten , maar veel eer door eene meerdere

nabyheit eene grotere kragt toegevoegt.

Het bereik van de Musquet wort ongelyk

geoordeelt , en is bezwaarlyk deszelfs verte

regt te kunnen bepalen : Want vermits niet

alle de Geweeren de Kogel even verre voort

brengen , zoo worden dezelve ook veeltyds

zeer ongelyk geladen ; en alhoewel het daarom

beter is , de Defens-linie eerder wat te klein

als te groot te nemen , zoo ſtaat niet te min

aan te merken , dat na mate de Defens- linie

wort verkleint , na mate ook alle de andere

Deelen der. Veſting kleinder zullen worden ,

en hunne Defenſien in evenredenheit zullen

verminderen.

De hedendaagſche Ingenieurs fchynen meeſt

alle overeen te ſtemmen , dat aan de Defens

linie eene Lengte van 60 tot 70 Roeden wert

gegeven ; en van welken Afſtand dan het Ca

G2 non
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non in de Flancq geſtelt en met Cardoezen

geladen zynde , een zeer geweldig Vuur tot

beſcherminge van de Bres zal kunnen toe

brengen.

Van de Fačes.

Dewyl de Faces de zwakſte Deelen zyn aan

de Veſting , en op dewelke de Vyand met het

grootſte gemak żyne aanvallen kan inrigten ,

zoo mogen die wel zeer kort zyn , zonder eg .

ter den Inhoud van het Bolwerk daar door te

ite

veel, verkleinen : Want hoe groter de Face

is , met hoe grooter Front een Vyand zig zal

kunnen uitbreiden om het Baſtion te beſtor

men , en daar toe meerder Volks kan em

ploijeeren. Grootere Faces geven ook klein

dere Flancquen.

Nogtans, aangezien de Face het beſte is

geſchikt, om uit dezelve den Vyand in het

naderen

Me
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traderen tot de Veſting en 't opwerpen van

zyne Batteryen tegens dezelve grote verhin

dering toe te brengen , zoo mogen die welzo

danig groot blyven, dat een genoegzaam gem:

tal Stukken Gefchut daar op kunnen worden

geplant.

Van de Flancquen.

Wy hebben in onzen tweeden generalen

Grond -regel geleert , dat de Deelen aan een

Velting die andere zullen beſchermen , zoo

groot moeten zyn als mogelyk is : Dewyle

ny de Flancquen diepen tot defenſie van de

Gragt en tegen-overliggende Faces , 20 zyn

de grote Flancquen beter als de kleine.

Maar vermits men geen groote Flancquen

kan bekomen , ten zy dat de Keelen verklei,

nen en het Bolwerk daar door wort vermin

dert, zoo heeft men uitgevonden , twee , ja

zomtyts drie Flancquen boven elkanderen te

leggen ,
G 3
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leggen , zoo als wy die in 't vervolg zullen

leeren maken .

De Grootte van de Faces en Flancquen nu

voornamelyk afhangende van de Lengten der

halve Keelen ofte Wydte der Bolwerken , zul

lenwy hier na tragten de halve Keelen zodanig

te bepalen , dat daar door de Faces en Flancquen

beide hunne behoorlyke Lengte bekomen.

Van de Courtine.

De Courtine, die geene aanvallen des Vy

ands is onderworpen , nogte ook eenig Deel

dat geattacqueert wort , defendeert, wort daar

om van de meeſte byna als een onnut Deel

aan de Veſting aangemerkt, als dienende al

leen tot. communicatie der Bolwerken , en

dekking van de binnen leggende Plaats tegens

het Vyandlyk Geſchut ; zy wort deswegens

tot vermyding van koſten in een regte Linie

gemaakt.

Volgens

1
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Volgens deze Conſtructie kan zy
ook

geen

andere defenſie aan de Veſting toebrengen ,

dan alleen om het Velt in het eerſte aannade

ren des Vyands te beſchieten , of eenig voor

liggend Buitenwerk , wanneer de Vyand het

zelve alreede heeft ingenomen , hem daar in

te incommodeeren .

't Is myns dunkens jammer , dat een Deel

van zodanige Lengte en Koſten , uitmakende

de Derde-part van den gantſchen Omtrek des

Capitalen Wals , zoo weinige dienſt aan de

Veſting zoude toebrengen ; te meer, vermits

men door dezelve op een andere wyze te con

ſtrueeren , eene veel grootere defenſie daar

uit hebben kan , zoo als wy nu wat nader zul

len aantonen .

De Vyand kan geen volkomene Breſſe ſchie,

ten , of moet den Voet van de Face kunnen

ontdekken ; daarom moet hy den Bedektę

Weg eerſt overmeeſteren , en daarna zynę

G4 Bres:
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1

Pl. VII. Bres-battery AB op het Glacis formeeren,

Fig. 20
Maar die van binnen moeten hem zulks zoa

veel mogelyk beletten , en dieshalven eene

Battery daar tegen kunnen ſtellen. Door de

Façe CD kan zulks niet geſchieden , vermits

men met reden mag veronderſtellen , dat der-,

zelver voornaamſte Defenſien reeds te voren

zyn geruineert geworden. Door de Flancą

NO even zo min : Want deze moet zig op

poſeeren tegens de Battery EF, die de Vyand

tegens dezelve tragt op te werpen , en om dat

de Schoten daar uit tegens AB al te fchuins

lopende, van zeer geringe uitwerking wezen

zullen. Wanneer de Courtine in een régte

Linie is gemaakt , zullen de Schietgaten in

dezelve veel te fchuins moeten worden ge

boort ; weshalven deze Defenſie ook niet is

te agten. Uit welk gezegde dan volkomen

is blykende, met hoe weinig gevaar en ver

hindering de Vyand zyne Bres-battery in AB

zal kunnen opwerpen De.
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Dewyl nu hier toe , nog in de Face , nog

in de Flancq, geene verandering kan worden

gemaakt, zoo moet zulks in de Courtine ger

ſchieden.

Laat tot dien einde de Face GC zyn yere

ļengt tot in A , en getrokken over den Schou

derhoek D de onbepaalde regte Linie A I.

Uit H laat vallen op dezelve den Perpendicu .

laar H K ; deze is de begeerde Flancq die

men tegens AB moet ſtellen. Trekt wyders

LK , 200 zal L KHMN de Courtine vere

beelden .

Deze Conſtructie is omtrent dezelfde , als

die door den zeer beroemden Heer Profeſſor

Ypey is uitgedagt geworden. 't Zal nu nog

nodig zyn om aan te tonen , welke voordelen

men door deze verandering in de Courtine bo

ven die der ordinaire Conſtructie geword.

Voor eerſt, vermits deze Courtine uit vier

Deelen , welke jeder een bezondere rigting

G 5 hebben ,

1
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hebben , is te zamen geſtelt, zo heeft derhal

ven de Vyand ook vier differente Batteryen

nodig om die gantſchelyk te enfileeren ; in

eene regte Courtine wort maar eene Battery

tot dat zelve vereiſcht. En om dat ieder

dier Deelen afzonderlyk veel korter - is als de

geheele regte Courtine , zo zyn daar door de

Ricochet- Schóten minder te vrezen.

Ten tweeden : De Flancq HK hindert den

Vyand 1º. in het avanceeren met zyne Loop

graven in 't allignament van de Capitaal, en

beſchiet hem zelfs door Kruis -ſchoten uit twee

naaſt elkander geleegene Poligonen. 20. Be

let hem in het opmaken van de Bres -battery

AB. 3º. Befchiet een gedeelte van zyne Bat

tery F E , waar door de Flancq NO niet zo

ſchielyk kan worden geruineert; en 4º maakt

hem de vulling van de Gragt veel moeijelyker.

Ten Derden : De Vyand kan met dezelfde

Battery FE , niet te gelyk de Flancquen NO

en
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1

en HK beſchieten , dus wort hy genoodzaakt,

om zyne Battery A B te vergrooten tot in het

gezigt van het Deel LK , ofte eene nieuwe

Battery tegens HK op te werpen.

Wy agten van zeer weinig aanbelang , dat

men tegens deze voorgeſtelde Conſtructie

zoude willen inbrengen , dat de Linien LK ,

KH, HM en MN te zamen langer zynde

dan de regte Courtine L N ; de koſten daar

van grooter worden : De Ervarene zullen lig

telyk oordeelen , dat de voordeelen in defenſie

die men hier door bekoomt , deze meerder ,

heid van koſten zeer verre overtreffen.

Van den Hoek der Flancq op

de Courtine.

Onze derde Grond-regel behelft , dat alle

defenſie zoo veel mogelyk is met regthoekige

Schooten moet kunnen geſchieden z de Flanes

quºk
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ܪ

quen moeten derhalven met de verlengde Fa

ces , dat is, met de Defens- linie een regten

Hoek formeeren

De Grave VAN PÁGan is de eerſte geweeſt

die , door eene langduurige ondervinding en

welgegronde . Theorie , deze Poſitie tot de

Flancquen heeft uitgevonden : Egter zyn 'er

veele , die aan de deugt dezer Flancquen twyfe

felen ; weshalven het niet onnodig zal zyn, de

verſcheidene rigtingen door eenige voorname

Autheurs aan dezelve gegeven , hier by aan

te halen.

ERHARD VAN BARLEDUC heeft zyne Flanc

Fig. 21. quen perpendiculair geſtelt op de Face als ac ,

dus dat dezelve met de Courtine een ſcherpen

Hoek k c a maken , voorgevende hier door

zyne Flancquen tegens het Geſchut der Be

legeraars te dekken .

In der daad zyn deze Flancquen niet zoo

ſpoedig door 'tvyandelyk Geſchut geruineert,

in
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in zoo verre de Schoten in een fchuinzen

Wal minder dan in eenen regter kunnen in

dringen : Maar van gelyken is ook waar ,

dat door dezelve de Gragt niet behoorlyk kan

werden beſtreeken ; en dat de Schietgaten in

die Flancquen geboort. derzelver Borftweering

te zeer verzwakken , en daarom niet gefchikt

zyn , om door het Canon te worden gebruikt ;

om welke redenen dezelve zeer gebrekkelyk

zyn te agten.

Om zulks te verbeeteren heeft Le Cheval

lier DE VILLE verzonnen , zyne Flancquen

regthoekig op de Courtine te rigten als boa

En hoewel deeze veel beter zyn als die van

Erhard , om dat men uit dezelve de Gragt

meerder regthoekig kan beſtryken , zo zyn ze

nogtans ten deele aan dezelfde gebreken on

derhevig

Na DE VILLE heeft de Grave VAN PA

Gan de geſtalte der Flancquen verandert, ma

kende1
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kende dezelve (zoo als wy
alreede

gezegt
heb:

ben ) perpendiculair op de Defens-linie als cd,

ten einde dus de Gragt met regthoekige Scho

ten te kunnen beſchieten , en grootere Flanc

quen te bekoomen.

Hoewel deze Flancquen alle vereifchte de

fenſie ſchynen te hebben , zoo hebben egter

MALLET , VAUBAN , en meer andere laatere

Schryvers geoordeelt, dat dezelve te oopen

leggen voor het Vyandelyk Geſchut. Mal

LET maakt daarom altyd de Lkce = 98 gr.;

VAUBAN maakt dezelve gelyk wy. Pag. 21 .

geleert hebben , dus wort dieHoek = 99°- 18 ',

behalven in den Vier- en Vyfhoek,

: Om nu wat nader te onderzoeken , hoeda

nig de Flancquen door hunne poſitie tegens

het Vyandelyk Geſchut worden gedekt , zoo

verlengt die alle tot aan den Boog mo. De

Flancq ac zal dan kunnen beſchooten worden

van het Terrein begrepen tuſſchen den Hoek

mcs ;
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m6s ; desgelyks de Flancq cb zal worden ge

zien van het geheele Terrein begreepen tus

fchen den Hoek mog : Maar de Boog mg is

groter als ms ; daarom zal de Flancq cb meer

der aan het Vyandelyk Vuur zyn geëxponeert

als de Flancq ac , en de Flancquen ce en cd

meerder oopen als de twee eerſtgenoemde ;

dog vermits men hedendaags gewoon is , de

Flancquen door Orillons en Buiten - werken

(waar van wy hier naa zullen ſpreeken ) te

dekken , zoo is chans niet meer noodig dat

zulks door hunne eigene geſtalte geſchiede.

Men wil dat de Vyand meerder werk heb

ben zoude om de fchuinze Flancq AF als de Pl. VIII

regthoekige AD te ruïneeren : Hier van zul. Fig. 22.

len wy het tegendeel aantoonen ,

Laat tot dien einde zyn getrokken de Li

nien CB en Fm beide perpendiculair op AF ,

als ook F b regthoekig op A D. Stelt dat

beide deze Flancquen worden beſchoten door

een
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ር#221

1
3

HF ,

In da

de la

..

een en dezelfde Vyandlyke Battery geplaatſt

in R.

Als nu A C verbeeld de kragt van een Ca.

non -kogel, volgens eene directie RA tegens

de Flancq AD geſchooten, dan zal de uitwer

king van den zelven Kogel tegens de Flancq

AF geſchoten zynde , worden uitgedruktdoor

de Perpendiculaar CB ; zoo dat de uitwerking

van dezelfde Battery R , tegens beide deze

Flancquen zal zyn als CA tot CB..

Maar de Triangels CAB en Am F zyn ge .

lykformig : Want

< BAC+ ZBCA = LBAC + LFAm = L

L BAC = LBAC

füb .

Ergo LBCA = L F Am

Daca

lo da

GURO

1

den v

OvDaarom is CB , AC :: FA , Am , dat is ,

het effect van de Battery R tegens beide deze

Flancquen is in evenredigheid, als de geheele

Flancq AF , tot Am gedeelte der FlancqAD ;

: 89

Metre

waar
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waar uit volgt, dat 'er even veel tyd en ge

welt van Canon wort vereiſcht om de Flanca

AF , als om het gedeelte Am te ruïneeren:

Om dat nu AD grooter is als Am ; zo zal

de Flancq AF eerder als A D zyn om verre

geſchoten , in proportie als Am is tot AD,

namentlyk wanneer beide deze Flancquen als

dode Lighamen worden aangemerkt.

Daar en boven is de Flancq A F tot de

Flancq AD, in defenſie , als A B tot AD :

Zo dat hier ten vollen is blykende , dat eene

regthoekige Flancq , zo wel wegens defenſie

als reſiſtentie, boven een ſchuinze moet wor

den verkozen.

Van den Bolwerks-Hoek.

Over de Grootte des Bolwerks-hoeks zyn

de gedagten van de Ingenieurs zeer ver . ;

fchillende ; zommige willen dezelve fcherp ,

éenige houden de regte voor beeter , an

1

H deren
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deren weederom gevoelen voor de ſtompe

Bolwerks-hoeken.

Hier in komenze nogtans alle overeen ,

dat deze Hoek niet minder mag zyn dan van

60 Graden. De ondervinding heeft ook ge

noegzaam geleert , dat eene kleindere Hoek

niet in ſtaat is , het gewelt van het vyandelyķ

Geſchut
nog de onheilen des tyds tegen te ſtaan,

De ſcherpe Bolwerks- hoeken geven tot

voordeel aan de Veſting , dat men grootere

Flancquen en Bres- ſchoot bekoomt ; ook zyn

de Faces niet zo zeer geëxponeert aan het

Geſchut van den Vyand, dan wanneer deze

Hoek regt ofte wydt is.

De ſtompe Bolwerks - hoeken daar en te

gen geven grootere Binnen -poligonen , zoo

dat men met een zelfde getal Bolwerken een

veel grootere Plaats kan inſluiten ; en de Fa

ces zyn beter geſchikt, om het Terrein bui

ten de Veſting te beſchieten , en den Vyand

in
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in het maken van zyne Loopgraven te hin

deren.

Want laat abc żyn een Bolwerks-hoek , ab Fig. 23

en bc de Faces. Laat uit d en o vallen de

Perpendicularen dq , dt en on , zo kan men

uit het Front rb , al wat tuſſchen de Perpen

dicularen dq en on is , met regthoekige Scho .

ten beſchieten ; maar het Velt tuffchen dt en

dq , dat is , alles wat begrepen is binnen den

Hoek qdt , kan niet regthoekig uit de Veſting

beſtreken worden ; wat nu de Bolwerks-hoek

grooter wort, wat de Hoek qdt meerder zal

verkleinen ; zoo dat door de ſtompe Bolwerks

hoeken het Velt meerder zal worden beſtree ,

ken dan door de ſcherpere.

Om nu geene van deze voordeelen te verlie.

zen , mag men de Bolwerks-hoeken nog te klein

nog te groot maken. Weshalven het nodig zal

zyn , om een Midden tuſſchen deze beide te

vinden , zodanig, dat daar uit de beſte Defen

H 2 fie
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fie voortkome , welk Midden wy zullen zoe

ken zoo veel ons mogelyk is te bepalen.

Maar men kan van de deugt der groote of

kleine Bolwerks-hoeken niet oordeelen , dan

alleen opzigtelyk tot de Poligons-hoeken waar

ор die worden geappliceert, om dat die Bol

PL. IX. werks-hoeken na maate van de Poligons-hoe

Fig. 24. ken moeten vergroten of verkleinen.

Want laten AD en BE zyn twee Defens

linien gelyk en parallel aan elkander , zo zyn

de Stryk-hoeken ADC en BEC gelyk , en

de Faces zullen een gelyk Front naar buiten

maken. Laten AC en B C zyn Capitalen , zo

zyn CAD en CBE halve Bolwerks- hoeken.

Om dat nu L PCD = L CAD + L ADC

en L OCD = L CBE + L ADC

ſub .

ZoisLPCD - LOCD = L CAD - LCBE

Dat is , het verſchil der halve Poligons-hoeken

gelyk aan'tverſchilder halve Bolwerks-hoeken.

Het
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Het zal ' er derhalven maar alleen op aanko

men , om de grote van eenigen Bolwerks-hoek

tot een gegeven Poligons-hoek te konnen be

paalen , ten einde alle de andere daar door ge

makkelyk te vinden.
Fig. 25.

De eerſte Bolwerks-hoek bepalen wy op

deze wyze : Wanneer AC is de Defens- linie,

BD de verlengde Radius, BE en BQ de Bin

nen-Poligonen. Als nu AC wort bewoogen ,

zodanig , dat het punct C kome te vallen op

het punct B , en dat BD zy = AC ; dan wort

de Bolwerks-hoek in D = 0. Zoo daar en

tegen het punct A koomt te vallen op het

punct B , zo dat B E zy = AC ; als dan zal de

Bolwerks-hoek gelyk zyn aan de Poligons

hoek QBE : Om dat nu de Hoek QBE die

onbepaald in grootte wort geſteld, kan zyn

van o tot 180 gr . , zoo zal ook de Bolwerks

hoek even zo klein ofte groot kunnen worden .

Wyvindendus den kleinſten Bolwerks-hoek

H 3 ܘܕ
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:

EO, den grootſten = 180 graden ; derhalven

den gemiddelden Hoek tuſſchen deze beide

90 graden.

Vermits wy hier vooren hebben bewezen ,

dat de Bolwerks-hoeken na maate van de Po

ligons-hoeken moeten vergroten ofte verklei

nen ; zoo volgt, dat tot een gemiddelden Bol

werks-hoek ook eene gemiddelde Poligons

hoek behoort.

Den gemiddelden Bolwerks-hoek nu gevon .

den hebbende = 90 gr. , zoo kan zyne Poli

gons-hoek zyn van 90 tot 180 graden (want

de Poligons-hoek nooit minder als de Bol.

werks -hoek worden kan) ; de gemiddelde

hoek dan tuſſchen 90 en 180 , welke is 135

graden , is gelyk aan den begeerden Poligons

hoek ; deze nu overeenkomende met den Poli

gons-hoek van een regelmatigen Agthoek , zo

volgt, dat in den Agthoek de Bolwerks-hoek

gelyk moet zyn aan 90 graden.

Dezelfde
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1

Dezelfde redenen kan men op de andere Hoe

ken van de Veſting mede toepaſſen: By voorb.:

Om den Center-hoek te vinden zegt , de gemid

delde Bolwerks-hoek gelyk zynde aan 90 gra

den , zo kan den Center -hoek zyn van de Vier

hoek tot den oneindigen Veelhoek , dat is , van

90 tot o graden ; de gemiddelde Hoek tuſſchen

deze twee is= 45 graden , gelyk aan den Cen

terhoek in den Agthoek.

Wyders den gemiddelden Bolwerks-hoek

= 90 graden gevonden hebbende , kan de

kleine Stryk -hoek zyn van o tot 45 graden ,

wiens gemiddelde is 22 gr. 30 min. voor den

begeerden Scryk -hoek ; en welke dezelfde gro

te in alle de Veel-hoeken behoudt.

Wanneer men na den gevondene Bolwerks

hoek in den Agthoek , alle de andere Bolwerks

hoeken berekent, dezelve na maate van de

Poligons-hoeken vergrotende ofte verkleinen

de, zal men die vinden als volgt:

H 4 In
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In den Vierhoek = 45 graden,

Vyfhoek = 63

Seshoek = 75

Sevenhoek = 83 · 34 min.

Agthoek = 90

Negenhoek = 95

Tienhoek = 99

Elfhoek = 102 - 16

Twaalfhoek = 105

In den oneind. Veelh. = 135.

Alle deze Hoeken hebben hunne bequame

grootte , behalven in den Vierhoek, welke op

een ander wyze moet gevonden worden :

Dit zelfde konde men uit de Poligons-hoe

ken ook gevonden hebben op deze
wyze.

Een Poligons-hoek kan zyn van o tot 180

graden ; de gemiddelde tuſſchen deze twee is

van go graden , gelyk aan den Poligons-hoek

in den Vierhoek.

Op dezen gemiddelden Poligons-hoek kan de

O
s

2
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W
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6

Bolwerks-hoek worden van go tot o graden ,

welkers gemiddelde is 45 gr. =aan den Bol

werks-hoek in den Vierhoek.

Nog eens , de gemiddelde Poligons - hoek

gelyk zynde aan 90 graden , zoo kan de klei

ne Stryk-hoek worden van 45 tot o graden ;

derhalven de gemiddelde Stryk-hoek wederom

= 22 gr. 30 min ., als vooren is gevonden ;

kunnende dit laatſte tot een Proeve van het

1

eerſte verſtrekken

Om deze voorgaande bewyzen des te meer

der kragt by te zetten , zullen wy het verhan

delde nog op een andere manier verklaren.

Wanneer AB zy een Buiten -poligonom te Fig. 26.

verſterken ; en dat D F perpendiculair op des

zelfs midden , van eene onbepaalde lengte ge

trokken werde. Laat ook zyn getrokken de

Linien AC ven :BC , zodanig dat LACB

Worde van 90 graden ; deze Linien zullen dan

geſchikt zyn,om malkander op debekwaamſte

H 5. wyze

어
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ite

wyze kunnen tebeſchermen , zo als wy zulks

in onzen derden Grondregel hebben bewezen :

Maar uit de Zyden AC en B C kan men het

Veld voor het Front A B met geene regthoe

kige Schoten beſchieten , nogte den Vyand , in

het eerſte avanceren tot de plaats, en’t ma

ken van zyne Loopgraven en Batteryen tegen

dezelve , veel verhindering toebrengen. Dit

zoude het allerbekwaamſte kunnen geſchieden

door de Buiten-poligoon A B zelye, wanneer

men die met een Waļ bezettede, dog welke

als dan van nergens zal kunnen geflanqueert

worden,

Hier vind men dan twee uiterſten. In het

و

eerſte geval konden de deelen malkander op

de beſte wyze beſchermen , dog men hadde

daar door geen regthoekig Front-vuur ; in het

tweede geval bekwam , men wel het beſte

Front-vuur , maar de Flancquen ontbraken :

Vermits nu in een goede Fortificatie wort

.

ver
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1

Vereiſcht, dat de deelen malkander onderling

defendeeren konnen , en dat men ook het

Veld uit die deelen behoorlyk moet kunnen

rafeeren , zoo zal geen van deze twee voor

noemde fchikkingen aan het vereiſchte vol

doen , en moet derhalven een midden tuffchen

hun beide gevonden worden. Op deze wyze:

Laat
zyn LAFDE= 30 graden = Cen

ter -hoek in den Seshoek , deze afgetrokken

van LACD = 45 gr. , reſt / FAC = 15

gr . = aan den kleinſten halven Bolwerks-hoek.

De grootſte halve Hoek is = L FAB =

| Poligons-hoek = 60 graden. De gemiddel

de Hoek tuſſchen deze beide is 37° 30' =

aan de begeerde halve Bolwerks-hoek ; gevol

gelyk die geheele Hoek gelyk aan 75 graden ,

zoo als wy die tot den Seshoek hebben gevon

den.

In een oneindigen Veelhoek is de Center

hoek = 0 , derhalven de kleinſte halve Bol.

werks.
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werks-hoek LACE LACD = 45 graden :

Daar en tegen is die grootſte halve Hoek

LAB = 90 graden. De gemiddelde tuſſchen

deze twee is gelyk aan 67° - 301 = aan den

halven Bolwerks- hoek op eene regte Linie ;

dus is die geheele Hoek gelyk aan 135 gra

den , als vooren is gevonden.

Dit blykt ook terſtont, wanneer men trekt

de Linie AG , deelende de LCAD in tweën

gelyk ; waar door dan de verkleinde Hoek

DAG in alle de Veelhoeken gelyk zal wor

den aan 22 gr. 30 min ., en daar door de Bol

werks-hoeken gelyk aan hunne toebehoorende

Poligons-hoeken min 45 graden.

Van de Halve Keelen.

Vermits door de Lengte der halve Keelen

de Wydte van het Baſtion wort bepaald ; en

de ruimſte Bolwerken de beſte zyn, zo volgt ,

dat ook de grootſte halve Keelen voor de

beite moeten worden gehouden. Maar
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Maar ook , vermits door de Wydte van

het Bolwerk de Lengte van de Flancq wort

vermindert, en de langſte Flanquen de beſte

zyn , zoo mag men de halve Keelen niet al te

lang neemen .

De Lengte der halve Keelen zal dan het

beſte zyn gevonden , wanneer de Wydte

van het Bolwerk , vermenigvuldigt met de

Lengte van de Flancq, een allergrootſte uit

levert.

Door de halve Wydte van het Bolwerk

wy deszelfs kleinſte halve Wydte, en

die verbeeld wort door eene perpendiculaire

Linie uit het Keel- of Schouderpunt op de

Capitaal of deszelfs verlengde getrokken,

Dies kunnen zig hier twee byzondere ge

vallen op doen , het eene , wanneer de Poli

gons-hoek om te verſterken gelyk ofte minder

is als 135 graden ; het andere, wanneer deze

Hoek boven de 135 graden bevat ( veronder

verſtaan wy

Iteld
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( teld zynde de Bolwerks-hoeken van dezelfde

grootte , als wy die hier boven hebben ge

vonden .

PL. X. Om het eerſte geval op te loſſen , laat zyri

Fig. 27. NC de verlengde Defens- linie , en dat ver

eiſcht worde het Punct E te vinden , waar uit

de Flancq E F moet worden getogen.

Stelt E het begeerde Punct te wezen , en

trekt E D perpendiculair op AD ; zoo is E D

de halve Wydte van het Bolwerk.

Zy BC = a , Sin. LDCÉ = m, Radius

= r , BE = x = EF ; om dat L FBE is

= 2L BEG = 45 graden , dan is CE »

a X.

In de Triangel DCE , is

CE :: Sin .LDCE, DERad.,

7 , Q - * : : M ,

ат . - M X

= DE

r

am X -M X X

DE x EF = = de Maximum ,
19

Dieswegen is amdx – 2 mxdx = 0

ofte am dx = 2 m3 d.
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a = 2.3

ja = x

Maar wanneer in het tweede geval de Poli- Fig. 28.

gons-hoek boven de 135 graden inhoudt, als

dan zal FM uit den Schouderhoek perpendicu

lair op de Capitaal getrokken , de kleinſte hal.

ve Wydte van het Bolwerk verbeelden, en

daarom FM ~ EF op zyn grootſte moeten

worden gevonden . Stelt AB-a , BE=EF

= x ; dan is AF = 9-V 2xx , Radius = r ,

en Sin. LMAF = p .

In de Driehoek AMF heeft men

Rad., AF Sin . LMAF, FM .

ľ , 4 - V.2xx ' : :
ap - PV2XL

P ,

r

FMEF = apx - px V 2 xx apx - 2ppX4

de Maximum ,

Daarom apdx- x 2pp34 x 8 pp**dx =

2-2Ppx4 x 4px3 = 0

2.app ** 40*** 2 pp 50

ap
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l
a
l

apx- 2 X 2 pp 34 = 0

- i

ах . 8 4 = 0

a = 834

2.= V 8 %*

aa = 8 x x

аа

X X =

8

aa

x = V
8

aa

Gevolgelyk is FB = V 2 % * = V
4

Gevolg.

Na alle het geene wy tot hier toe over de

Linien en Hoeken der Fortificatie verhandelt

hebben , zouden wy nu in ſtaat zyn , de Fig.

van de Veſting daar na te konnen conſtrue

ren .

Laat tot dien einde zyn A B de gegeeven

Fig. 29.

Buiten poligoon , die men binnenwaarts wil

verſterken. Maakt de verminderde Hoeken

CAB en ABC ieder = 22 gr. 30 min., en

trekt de regte Linien BI 'en AS tot aan de

groote

La
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groote Radii : Wanneer dan de Poligons

hoek minder is als 135 graden , zoo deelt IC

in tweën gelyk in D , en maakt de Flancq DF

regthoekig op IC : Maar de Poligons-hoek

grooter zynde als van den Agthoek , zoo deelt

AC in twee gelyke deelen in F , en laat val

len de Flancq FD perpendiculair op B I , 200

is D het begeerde Keelpunt. Deeze Con:

{tructie is zoo gemakkelyk en eenvoudig , als

men by eenig Autheur zal beſchreeven vinden.

Van de Secunde Flancquen.

Wanneer de Faces ae en gk verlengd zyn . Pl. XI.

de , niet in de Keelpunten h en d, maar op de Fig . 39.

Courtine in p. en f komen te vallen , dan

noemt men de Deelen pb en d. f Secunde of

Tweede Flancquen , in tegenſtelling van de

Eerſte Flancquen bik en de.

Hier door bekoomt men dan twee Defens

linien, als ab de beſtendige , ap de ſtrykende

Defens-linje. I
Deze

*

!
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Deze Secunde Flancquen dienen gelyk de

Eerſte Flancq , om de Gragt en tegenoverlig

gende Face te beſtryken ; edog vermits zulks

niet dan met zeer ſchuinze Schooten kan ge

ſchieden , zoo is hunne defenſie zeer gebrek

kelyk.

Dit is ook de reeden , waarom dezelve he

dendaags van meeft alle Ingenieurs zyn ver

worpen ; hoewel die voor dezen in zeer grote

agting wierden gehouden , voornamentlyk by

onze Nederlanders, in wiens oude Veſtingen

die nog menigvuldig worden gevonden.

Wil men nu van de defenſie dezer Flancquen

oordeelen , zoo heeft men maar de ſtrykende

Defens-linie gf te verlengen , en op dezelve

te trekken de Perpendiculaar do: Want uit de

Secunde Flancq df , kan men eeven veel

Vuur tot verdediging van de Face kg toebren

gen , als uit het Deel de kan geſchieden.

De Eerſte Flancq be wort dus vergroot ,

door
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door de Secunde Flancq df in waarde gelyk

aan do ; daar en tegen wort dezelve verkleint ,

van een Deel be , 't welke van de Eerſte Flancq

wort afgenoomen : Maar vermits do groter
is

als be ; zoo zal daar uit volgen , dat in een

Front , met Secunde Flancquen voorzien ,

eene grootere hoeveelheid Flancq zal worden

bekomen , als in een eeven groot Front, van

diergelyke Flancquen ontbloot , voor zoo veel

het Deel dc , dat van be overtreft in grootte.

Daar en boven is de ſtrykende Defens- linie

fg , korter als de beſtendige dg , en daarom

het Vuur uit de Secunde Flancq ook zoo veel

nader , als 't welke uit het Deel be aan de

Bolwerks-punt kan worden toegebragt.

Uit dit bovengezegde zoude dan fchynen te

geblyken , dat door het maken van Secunde

Flancquen, groot voordeel aan de Veſting wier

de toegevoegt ; dog wanneer wy deze zaak wat

nader onderzoeken, zullen wy ligtelyk bemer

I 2 ken ,
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ken , dat het met 'er daad niet zoodanig is ge

leegen : Want d f is in defenſie zoo veel als

dc geenzins te agten , om dat de Schooten uit

df al te ſchuins en gebrekkig zyn ; kunnende

ook maar met weinig vrugt , alleen uit de

Musquettery geſchieden. Daar toe is deeze

Flancq te veel aan de Ricochet- en Enfileer

Schooten des Vyands geëxponeert , en kan

hem in het oprigten van zyne Battery tegens

de Eerſte Flancq , geen de minſte verhinde

ring toebrengen.

Wil men nogtans ſtellen , dat d f beter in

defenfie kan zyn als be , om dat be kleinder

is als dc ; zoo volgt daar meede uit , dat dh

beter is als db, om dat dn (die regthoekig is

geſteld op gn) grooter als db is ; ende derhal

ven zal dan een Front als adhg , waar in de

ntſche Eerſte Flancq in Secunde Flancq zal

wezen verandert , beeter in defenfie zyn als

abdhlg , het geene ik niet geloove, dat ie

mant zal willen ſtaande houden. Wy

1
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Wy hebben met voorbedagt, de verklei

ning des Bolwerks-hoeks, in het maken van

de Secunde Flancquen , tot nog toe onaange

roerd gelaaten, hoewel hier in een wezentlyk

nadeel voor dezelve Flancquen wort gevon

den , en hebben des niet te min hunne nietig

heid ( zoo wy meenen) ten vollen aangetoond.

By aldien egter zommige nog groote voorde

len in de Secunde Flancquen mogen vinden ,

20 , zeggen wy , kunnen die niet uit de Secunde

Flancquen , maar uit het verkleinen van den

Bolwerks-hoek hunnen oorſpronk hebben

Want wil men behoudens dezelfde Binnen

Poligonen en grootte des Bolwerks-hoeks, Se

cunde Flancquen maken , zoo kan dit geſchie

den , door eene ſtrykende Defens-linie ts te Fig. 31.

trekken , evenwydig met de beſtendige nf.

Men zal dan bekoomen een Secunde Flancq

tn , geſtelt in waarde gelyk aan np , zynde het

verlengde van de Eerſte Flancq bn : Maarnp

I 3 is
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0
0

Ter

2.

E

is kleinder als ke ofte bc ; derhalven de Flancq

op ook kleinder als bn. Waar uit dan volgt,

dat het Front van een Veſting met Secunde

Flancquen voorzien , een mindere quantiteit

Flancq zal hebben , als een ander even groot

Front van Tweede Flancquen ontbloot , de

Binnen -Poligonen als ook de Bolwerks-hoeken

in beide gelyk geſteld zynde.

Daar en boven worden hier door de Bol

werken merkelyk verkleind. Welke nadeelen

geenzins konnen worden vergoed , door eenige

Roeden Wals, die men in de Conſtructie der

Secunde Flancquen minder zoude kunnen no

dig hebben.

Men kan nog wel op eene andere manier

behoudens dezelfde grootte van den Bolwerks

hoek , Secunde Flancquen bekoomen , dog

even zoo gebrekkelyk als de voorgaande, ge

lyk wy zulks tegenwoordig zullen betoogen.

Fig. 32.
Laat abcdef zyn een gefortificeert Front

zonder

1
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zonder Secunde Flancquen. Stelt dat men de

Eerſte Flancquen de en bc gedeeltelyk , ofte

gantſchelyk in Secunde Flancquen wil veran

deren . Trekt tot dien einde eerſtelyk eene

regte Linie hg parallel met cd. Als dan zal

dg verandert zyn in een Secunde Flancq gv ,

en hg zal de Courtine worden. Waar uit dan

het voordeel zal worden bekoomen , dat men

met een gelyk getal Bolwerken , en eene min

dere lengte Wals , eene grootere Plaats zal

kunnen inſluiten.

Maar wy hebben daar en tegen hier vooren

bewezen , dat de Secunde Flançq gv in de

fenſie als het Deel gd niet kan worden gere.

kent : Dog laaten wy voor een moment toe .

ſtaan ; dat gv beeter als gd is ; zoo zal daar

uit volgen , dat lt beecer is als ld, om dat de

Triangels dog en dol gelykformig zyn. Om

dezelfde reeden zal dan ook ks beter zyn als

kd, en be beter als de , als wanneer de gehe

14 le
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le Eerſte Flancq in een Secunde Flancq zal

wezen verandert. Dus zoude men volgens de

eerſte ſtelling moeten beſluiten , dat Figuur

feba beter tot defenſie van 't zelfde Front zal

zyn geſchikt, als abcdef; het welke volko

men ſtrydig is tegens de Grondregelen der

Fortificatie , zoo als wy die hebben voorge

ſchreven.

VAN HET ORILLON , EN VAN DE GE,

RETIREERDE, RONDE , EN DUB

BELDE FLANCQUEN.

IN
N plaatze van een Flancq door zyne eigene,

poſitie tegens het Vyandelyk Geſchut te

dekken , gelyk ERHARD en anderen zulks heb

ben getragt te doen , en waar door zy hunne

Flancquen byna gantſch onbruikbaar hebben

gemaakt, zoo hebben wederom andere beter

geoordeeld , dat zulks door een Orillon ge

ſchiede.

Het
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Het Orillon of Oor-ſtuk is diensvolgens eene

Maſſa van Aarde , dienende tot dekking van

de Flancq.

Om het zelve te conſtrueeren , doet vol

gens
de gemeene wyze aldus :

Deelt de Flancq ab in drie gelyke deelen , Fig. 33 .

en neemt ac gelyk aan een van die deelen ,

voor de dikte van het Orillon.

Deelt wyders ac in twcën gelyk in e , en

regt op dezelve perpendiculair eg.

regt op de Perpendiculaar as ,

die de vorige ſnyd in g.

Neemt vorders g voor Centrum en met

de wydte ag beſchryft de Boog ac ; deze is

de omtrek van het Orillon

Om de Flancquen te retireeren , zoo deels

de tegenoverſtaande Face in twëen gelyk ins ,

en trekt uit het zelve Punct s , door de Punc

teņcenb , de onbepaalde regte Linien sf: ensk,

Zet yan b tot y. 2. Roeden, ofte zoo vec!

Uit op ah

Į 5
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ᏋᎩ de Flancq wilt laaten retireeren , en trekt

x y evenwydig met bc , deze zal dan U be

geerde Flancq zyn.

Wil men nu deze Flancq Rond hebben ,

zoo maakt men op dezelve een gelykzydi.

gen Driehoek xym , en vervolgens m voor

Centrum nemende , beſchryft men met de Ra

dius my , den Boog xy.

Pl. XII. Om dubbelde Flancquen in het Baſtion tę

Fig. 34. maken , zo trekt uit het Centrum c , door de

Flancq ab , eene onbepaalde regte Linie c'd.

Van e tot f meet 20 Voeten , voor de dike

te der Borſtweering van de Beneden -Flancq:

Van f tot g , 30 Voeten voor de breedte van

zyn Walsgang : Van g tot h , 10 of 12 Voe.

ten , voor de Doçering van de Boven-Flancq

op de Wals -gang van de eerſte ; en van h tot

1 , meet wederom 20 Voeten , voor de breedte

der Borſtweering van de Boven - Flancq. Be.

fchryft dan uit c door deze Puncten f, ;

ben

1
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h en l , Cirkel-bogen ; deze zullen alle parallel

zyn aan malkander , en beide de Flancquen

vertonen .

Agter de Boven- Flancq ik heeft men des.

zelfs Wals-gang , zynde het Bolwerk daar toe

ter bekwamer hoogte met aarde opgevuld.

Aanmerkingen,

Om nu aan te toonen , op wat wyze de

Flancquen door het Orillon worden gedekt,

zoo laat de eerſte regte Flancq lr verlengt

worden tot in n ; deze Flancq zal dan kunnen Fig. 34.

gezien worden door het geheele Terrein , tus

ſchen den Hoek mln begrepen. Maar wan

neer dezelve met een Orillon is voorzien , en

getrokken de Linie lo , die het Orillon raakt;

dan wort de Flancq, lq alleen ontdekt onder

den Hoek mlo : Maar deze Hoek is kleinder

als de Hoek min ; derhalven is een Flancq

met Orillon voorzien , meerder gedekt als de

voorgaande.
Wan

$
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Wanneer men nu. zulks onderzoekt in de

geretireerde Flancquen , en tot dien einde trekt

de Linie yp , mede het Orillon rakende, zo ziet

men wederom , dat de Hoek myp kleinder is

als mló , ook kleinder als de Hoek min ; waar

uit blykt, dat de geretireerde Flancquen het

aldermeeſte zyn gedekt.

Agter het Orillon in x en s kan men twee

Stukken Canon plaatzen , die door het Vyan

delyk Geſchut niet kunnen worden geruïneett;

en welke men tragt in ſtaat te houden, om

de Breſſe in geval van beſtorming daar uit te

defendeeren ,

Het Orillon moet zodanig dik en ſterk zyn ,

dat 't het geweld van het Vyandelyk: Gefchut

volkomen kan tegenſtaan ; en men plaats ge

noeg in het zelve vinde, om het Canon , 'tzy

na de kant van de Face , 't zy na de kant van

de Flancq , te kunnen rigten ende bedienen.

Eene meerdere dikte is aan het zelve nade

lig:
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lig : Want dedefenſie uit de Flancq is meer.

der gedekt, en daarom beter als die uit het

Orillon ; en hoe meerdere dikte aan het

Orillon wort gegeven , hoe mindere lengte

voor de bedekte Flancq zal overblyven ; dies

wil men groote Fláncquen behouden , 200

inoet het Orillon niet al te dik zyn:

Egter hebben de meeſte Ingenieurs veele

dikte daar aan gegeven , en hunne Flancquen

daar door zeer verkleint. DEVILLE neemt

deel van de geheele Flancq voor de dikte

van het Orillon , en behoud maar deel voot

de bedekte Flançq over. MÄLLET deelt zy

ne Flancquen in twee gelyke deelen , én ge

bruikt een van die deelen voor het Orillon

Maar VAUBAN en andere laatere Autheuren ,

hebben meeſt deel van de Flancq aan het

Orillon gegeven , 200 dat in allen de dikte

van het Orillon vermeerdert, in proportie dat

de Flancq grooter wort ; waar door dierhalven

1

die
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die Flancq altyd even veel gedekt blyft , kun

nende door den Vyand onder een en dezelfde

Hoek beſchooten worden .

De reedenen waarom de Ingenieurs hebben

goedgevonden hunne Flancquen met een Cir.

kel-boog te trekken , zyn deze :

1. Dat de Flancquen Rond zynde , door

den Vyand niet regthoekig kunnen worden

beſchooten, en daarom niet zoo ligtelyk wor.

den geruïneert.

2. De ronde Flancquen zyn langer als de

regte , en kan op dezelve meerder Canon

worden geplant.

3. Dat de ronde Flancquen , en wel voor.

pamentlyk in hun midden, meer dan de regte

retireerende ; en derhalven ook beter door

het Orillon gedekt.

4. De rondte der Flancq belet , dat die ge

lyk de regte door het Vyandelyk Geſchut ten

eenemaal kan worden geënfileerd.

zyn

Daar
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章

Daar en tegen kan men tot nadeel der ron

de Flancqnen zeggen ; Voor eerſt , dat men

uit dezelve de Gragt niet regthoekig kan be

ftryken.

Want laat getrokken zyn door het Centrum Fig. 35 .

a , de regte Linien bc en de ; deze zallen per

pendiculair zyn op de ronde Flancq bd. In

het eerſte geval zullen de Schooten regthoekig

uit de Flancq gaande aan de Courtine komen ,

en daarom van geen nut zyn : hier door be

koomt men dezelfde nadeelen , die wy in de

Flancquen van Ervard hebben aangewezen.

In 't tweede geval komen de Schooten uit

d op het Veld in e te eindigen , dies zyn de

ze Schooten ook niet tot defenſie van de

Gragt gerigt; waar door men in de defecten

vervalt , die in de Fļancquen van BLONDEL

zyn te vinden . Zynde deze nadeelen ſtrydig

geené wy in onze derde Grondre

gel geleert hebben.

tegens het

Ten
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Ten anderen , om van de Lengte der krom

Fig. 36. me Flancquen te oordeelen , Itelt AD = AC

= DE = 7 , dan is de Boog DCE == 4

21 ; zoo dat de regte Flançq is in Lengte tot

de kromme, als 21 tot 22.

Nog is 8 , 7 :: AD , AB :: 7 , 49

Derhalven A B = 6j, deeze afgetrokken

van AC = 7 , reſt BC = } : Waar uit volgt

deze Proportie :

Boog ECD - ED , BC :: 73-7,7 }

Ofte Boog ECD-ED , BC :: 1 , 3 , :: 8 , 21

Dat is , de meerdere Lengte door de rond

heit der Flancq bekoomen , is tot het Deel

BC , waar door de Wydte van het Baſtion

wort vermindert, als 8 tot 21. Dus verlieſt

men byna driemaal zoo veel Breedte in het

Bolwerk , als men Lengte door de kromte der

Flancq gewint; behalven dat in deze Ronde

Flansq ook geen meerder Geſchut tot defenſie

van de tegenoverleggende Face als in een regte

kan worden gebruikt.
Ten
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Ten derden , kan men een regte Flancą

door het maken van een Travers ofte Blinde

voor de Vyandelyke Enfileer-Schooten bevry

den ; het welke aan de ronde niet zo gemak

kelyk kan geſchieden : Om alle welke reede

nen ik de regte Flancquen boven de krom

me verkieze.

De Heer VAUBAN geeft maar enkelde

Flancquen aan zyne Bolwerken miſfchien

om des te meerder ruimte daar binnen te be

houden. Het is nogtans zeker , dat de dub

belde Flancquen zeer veel voordeel aan de

Veſting toebrengen : Want behalven dat men

een dubbeld Vuur uit dezelve tot defenſie van

de Gragt bekomt, zoo kan men zeer gevoe:

gelyk een van deze Flancquen voor de Mus

quet , en de andere voor het Canon gebruiken.

De bovenſte Flancq kan ook zo ligtelyk niet

worden geruineert , vermits haar voet ten

eenemaal door de lagere voor het Vyandelyk

Geſchut is gedekt. K VAN

1

}
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VAN DE FAUSSE - BRAYES

OF ONDER WALLEN ,

DeFauſo-brayeisE Fauffe-braye is een lage Gang, ronds,

om parallel
lopende

met den buiten

kant des Wals, en zynde voorzien
met een

Borſtweering
. Zy dient om de Gragt Hori.

zontaal te beſchieten
, ende den Vyand het

vullen
derzelve

te beletten
.

De Fauſſe -brayes worden hedendaags niet

meer gemaakt, om dat zy aan veele gebreken

zyn onderhevig , en wel voornamentlyk deze ;

1. Dat den Vyand tot op het Glacis gena

dert zynde, dien Gang van weegens deszelfs

laagte ten eenemaal kan enfileeren , zoo dat

de Belegerden zig daar in niet dan met heç

uiterſte gevaar kunnen ophouden,

2. Is de Gang van de Fauffe-braye ſmal ,

dan wort hy onbruikbaar door de meenigte

van Aarde , die door het Canonneeren van

den

ܐܕܝܪܗܓܕ܀
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den Vyand tegens den Capitale Wal , in denzel

ve komt af te rollen. Maakt men denzelve in

tegendeel breed ; 200 vind de Vyand , wan

neer hy de Gragt is overgekomen , daar een

ruim Terrein om zig te kunnen uitbreiden ;

waar door hy dan met grooter Front en veel

meerdergemak, den Hoofdwal kan beſtormen.

Diesvolgens zyn de Onder -wallen voor de

Faces zeer nadeelig : Maar voor de Flancquen

en Courtinen die
nog heden in gebruik ;

egter met eenige verandering , waar door men

dezelve heeft getragt te verbeteren .

zyn

VAN DE BENEEDEN - COURTINE.

BikelenCourde Boenheuwelikeenon
Eneeden -Courtine is een laag werk , 't wel

ke men voor de Boven - Courtine legt in

plaats van een Fauſſe-braye , ten einde de

Gragt daar uit met Horizontale Schooten te

beſtryken.

De Heer VAUBAN noemt dit werk eene

K2 Tengille ,
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1
Tenaille , en onderſcheid die in tweederley

Zoort; als in eene Simple of enkelde Tenaille,

en in eene Tenaille met Flancquen.

Pl. XIII. Om een enkelde Tenaille te tekenen , trekt

Fig. 37. ter diſtantie van 2 , Roeden de Linien gs en

9p parallel met de Flancquen ad en cf, zoo

verbeelden gb en bq de eerſte trek van de

Tenaille. Trekt binnen dezelve , ter breedte

van 18 à 20 Voet , daar meede parallel de

Borſtweeringe , en vervolgens den Walsgang

ter breedte van 21 à 3 Roeden , zo zal de en

kelde Tenaille zyn getekent.

Om eene Beneden -Courtine met Flancquen

Fig. 38. te maken , trekt wederom gs en qp parallel

met de Flancquen van de naaſtgelegene Baſti

ons , ter afſtand van 2 Roeden , gelyk in het

voorgaande geval. Deelt vorders de Linien

gb en bq in twee gelyke delen in t en v , en

trekt ty en ut ook evenwydig met de Flanc

quen ad en ef, tot dat die beneden aan de

Defens

:
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Defenslinien komen , dan getrokken xy , 200

zal geyx vq den omtrek van de Tenaille ver

beelden.

Maakt vervolgens met deze eerſte trek pa

rallel de breedte van de Borſtweering , gelyk

aan 18 of 20 Voeten ; desgelyks denWalsgang

agter de Faces en Flancquen gelyk aan 2, á 3

Roeden , dog agter de Courtine moet deze

maar i , Roeden breedte hebben.

Deze laatſte Tenaille is veel beter tot de

fenſie van de Gragt geſchikt, als wel de eer

ſte. Maar vermits de Flancquen vx en tý

van buiten kunnen worden geënfileerd , zoo

moeten de Faces gt en qu hun tot epaulemen

sen dienen , en daarom 2 á 3 Voeten hooger

dan dezelve opgetrokken worden.

De hoogte van de Tenailles is gemeenlyk

gelyk , ofte weinig hooger als den Horizont

van de plaats, op dat de Flancquen van het

Capitale Werk onverhindert daar overde Gragt

zouden kunnen beſtryken. K 3 Wan
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Wanneer de Gragt van de Veſting droog

is , dan maakt men door dezelve veeltyds eene

Caponiere , dat is een bedekte Gang , om uit

de Tenaille in den bedekte Weg ofeenig voor

liggend Buitenwerk te konnen komen. Zy is

gemeenlyk Breed van 14 tot 18 Voeten , 3 å

4 Voeten diep uitgegraven , en heeft aan we

derzyden een Borſtweering van 6 á 7 Voeten

Hoogte , dewelke 3 á 4 Voeten boven den

bodem der Gragt is verheven , en Glaciswyze

tot in de diepte derzelve Gragt te niete

loopt, voorzien met de nodige Banquetten ,

die ook hier , zo als in den groten bedekte

Weg , met Paliſſaden worden beplant.

Om de Caponiere te tekenen , trekt de in

ſpringende Hoeken van de Tenaille en Con.

Fig. 37. trefcharp te zamen door eene regte Linie bk :

Trekt met dezelve aan weerskanten parallel,

cwee andere regte Linien , ter afſtand van 7

59 Voeten, voor de halve breedte van den

bedekte
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bedekte Gang ; deze zullen de binnenkant der

wederzydſe Borſtweringen verbeelden. Nog

hier mede evenwydig eene breedte van 5 of 6

Roeden , voor de Onderbreedte van hun Gla

cis , en de Caponiere zal na begeerte zyn

getekent.

Om in de Caponiere te konnen koomen ,

zoo moet tot dien einde in het midden van de

Tenaille eene opening gelaaten , ofte wel

een gemetzeld Poortie daar in gepractiſeerd

worden.

D '

VAN DESCHIET-KATTEN (Cavaliers).

It zyn hoog opgeworpene Aarde-wer

ken , op dewelke het Geſchut wort

geplant, om den Vyand des te beter in zyne

eerſte aannadering tot de Veſting , te kunnen .

ontdekken ende befchieten , en hem in het

maken van zyne Loopgraven en Batteryen

groote verhindering toe te brengen.

K4 Zy
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1

Zy wierden eertyds gemaakt van eene on ,

gemeene hoogte , waar door dezelve veel

kwamen te koſten , en te veel gezien zynde,

daor de eerſte Vyandelyke Batteryen ſchielyk

waren geruïneert, om welke reedenen men de

zelve zedert een geruimen tyd heeft verworpen .

Deze Cavaliers kunnen geplaatſt worden ,

of in de Keelen der Bolwerken , ofte in het

midden der Courtine, waar over de gevoe .

lens van de Autheurs verſchillen. Zy wor.

den zomtyds Rond , dan eens Vierkant

ofte van eenig ander Figuur gemaakt: Men

tragt hun zodanige geſchiktheid te geven , dat

men uit dezelve , op de voordeligſte wyze ,

de Breſſe van den Capitale Wal kan beſchieten.

De Cavaliers die in de Bolwerken worden

geplaatſt, fchynen dit vereiſchte voordeel vol.

komen te bezitten ; dog vermits dezelve die

Bolwerken te veel vernauwen , en verhinderen ,

dat Retranchementen of Affnydingen daar in

kunnen
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kunnen worden gemaakt; daar en boven , de.

wyl de Vyand met een en dezelfde Battery ,

de Face yan dąt Baſtion , en de defenſie van

de Schietkat gelykelyk kan ruïneeren , 200

agte ik het beter de Cavaliers in het midden

van de Courtine te leggen.

Zommige hebben de Schietkatten tuffchen

de Keelen der Bolwerken en het midden der

Courtine ingeplaatſt ; dog deze zyn ook te

verwerpen , om dat men dan in plaats van

één , twee Cavaliers tot ieder Poligon nodig

heeft , en de koſten hier door grootelyks wor .

den vermeerdert,

VAN DE BUITEN -WERKEN.

B
Uiten -werken worden genoemt alle die

Werken , welke aan de overzyde van

de Capitale Gragt worden gelegt. Zy dienen

tot dekkinge van den Hoof-dwal, en meerdere

verſterking van de Veſting ; verpligten den

Vyand ,K 5
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Vyand , die eerſt te attaquecren en te over

weldigen , voor en al eer hy aan de Capitale

Gragt kan komen : Hier door verlieſt hy zom

tyds veel Tyd en Volk , en maakt het Beleg

van langer duur.

De Buiten-werken , die heedendaags het

meeſte worden gebruikt , zyn de Ravelyns ,

Contre- guarden , groote en kleine Lunetten,

Hoorn -werken , Kroon-werken , enkelde en

dubbelde Tang-werken , enz.

In het maken van deze Werken , moet men

even eens als in ' t Capitale Werk , dezelfde

Grondregels in agt neemen. Dies moeten die

zodanig geſchikt worden , dat zy malkander

onderling defendeeren konnen , ofte door den

Capitalen Wal kunnen worden beſtreken ; en

dat deze defenſie ook met de Musquet , en zo

veel mogelyk is regthoekig koome te geſchie

den . Zy moeten lager zyn als de Hoofd -wal,

op dat wanneer de Vyand een van deze

Werken
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Werken heeft ingenomen , men van het Ca

pitale Werk daar over kan commandeeren :

Daarom moeten die ook na de kant van de

Veſting open liggen , en aan die zyde met

geen Wal wezen omringt , op dat de Vyand

daar geen plaats in vinde , om zig tegens het

Geſchut van de Belegerden te dekken. Om

diezelfde reden moeten ook de verdere Bui

ten -werken lager zyn , als die nader aan den

Hoofd-wal zyn leggende.

De Borſtweeringen van de Buiten-werken

moeten gelyk die van het Capitale Werk 18

á 20 Voeten dikte hebben : Maar de Wals

gang behoeft zoo volkomen breed niet te we

* zen , om dat men gemeenlyk op die Zoort

van Werken geene zo zwaare Stukken Canon

gebruikt. Hunne ordinaire breedte is 18 á 24

Voeten.

1

De Buiten -werken moeten ook met een

Gragt weezen omringt , die in de Capitale

Gragt

$
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Gragt te zamen loopt. Deze Gragt moet

worden geproportioneert na de menigte van

Aarde, die men tot opmaking van dat Werk

nodig heeft : Hunne Breedte is gemeenlyk

van 5 tot 7 Roeden.

Fig. 39

Hoe men een Ravelyn zal tekenen,

Deelt de Courtine A B in twee gelyke de

len in C , en regt op dezelve perpendiculair

de Linie CD ; deze zal de Contreſcharps-hoek

FPG in tweën gelyk doorſnyden. Maakt

de Capitale van het Ravelyn PD lang onge

veer 26 Roeden , en meet uit de Schouder

hoeken , in de Faces van E tot H , en van I

tot K , eene lengte van 2 Roeden. Trekt

wyders uit D , op de Punten H en K , regte

Linien toe aan den Contreſcharp , zoo zal

DMPL een Ravelyn verbeelden. DL en

DM zullen dan zyn de Faces, PL en PM

de halve Keelen van het Ravelyn.

1

De
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De Franfchen noemen dit werk gemeenlyk

ten halve Maan (demi lune ); hoewel de halve

Maanen eene andere zoort van Werken zyn ,

die men eertyds voor het Baſtion gewoon was

te leggen. Men kan zig van beide deze na

men na goedvinden bedienen

Het Ravelyn , ' of zoo men wil de halve

Maan , is van grooten dienſt aan de Veſting.

Zy dekt de Bruggen , die in het midden der

Courtine over de Capitale. Gragt worden ge.

legt ; als ook de Flancquen tegen de Vyande

lyke Kruis-batteryen : De Gragt waar meede

zy wort omringt is gemeenlyk 5 á 6 Roeden

Breed , en om de punt afgerondt. De Faces

en Gragt van het Ravelyn , worden beſtreken

door de gedeeltens HN en KO van de Capi.

tale Face. Deze defenſie kan niet wel mer

regthoekige Schooten geſchieden : Want men

zoude daar toe genoodzaakt wezen , de Faces

van het Ravelyn perpendiculair op die van de

Baſtions
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Baſtions te ſtellen , waar door de Hoek LDM

te veel zoude verkleinen , en de Capitale DP

daar en tegen te groot worden.

Wanneer de Gragten nat zyn , zoo moogen

die van het Ravelyn met de Capitale Gragt

wel eene gelyke diepte hebben : Maar de

Gragten droog zynde, maakt men die om het

Ravelyn veeltyds wat hooger ; op dat de

Schooten uit NH en KO komende , dezelve

des te meerder Horizontaal zouden beſtryken.

In de natte Gragten wort het Ravelyn in P

rond uitgeholt, en tot dien einde uit het zelve

punct P als Centrum , met eene wydtePQ van 4

of5 Roeden beſchreven de Cirkelboog QS ; als

dan bekomtmen eene ruimte PQS , dienende tot

een kleine Haven , om de Pontons of Scheep

jes tot overbrengen der Troupes over de Ca

pitale Gragt werdende gebruikt, daar binnen

te leggen .

De Faces van het Ravelyn worden met een

Wal
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Wal en Borſtweering voorzien. De hoogte

van deze Wal is gemeenlyk 6 of 8 Voeten

lager als die van het Capitale Werk ; dog aan

de Keelen moet het Ravelyn open zyn voor

het Vuur van de Courtine AB.

- Pl.XIV .

Zomtyds worden 'er kleine Flancquen aan
Fig. 40.

het Ravelyn gegeven. Om dezelve te con ,

ſtrueeren zoo meet van L tot , en van M

tot R , eene lengte van 2, Roeden , en trekt

PS en R T evenwydig met de Capitaal-linie

PD ; zo zullen deze de Flancquen verbeelden,

Hoe men eene Contre- garde en . Couvre

face zal tekenen .

De Couvre -Faces en Contre-garden beſtaan

alleen uit twee Faces. Zy worden zomtyds

voor het Baſtion , zomtyds voor de Ravelyns

gelegt.

Om eene Contre - garde te conſtrueeren

trekt de Linien a b en bů parallel met de Fig. 41.

Contre,
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Contrefcharp yan de Capitale Gragt , to

breedte van 7 of 8 Roeden , zoo is abodef

eene Contre garde; deszelfs Faces eindigen

regensde Gragt van de naaftleggende Rave,

lyns. Dit werk wort ook met een Gragt

voorzien , die in de Gragt van het Ravelyą

te zamen loopt.

Aan den binnenkantvan de Faces ab en be

wort gemaakt eene Borſtweering van ordi,

naire dikte , voorzien met zyn Banquet, waar

agter een Walsgang breed 18 a 22 Voeten,

De doceeringen van alle deze Zoort van Wer

ken zod binnen als buiten , zyn gemeenlyk

Voet op Voet , ofte gelyk aan de Hoogte.

DeContre-garden dienentot dekkinge van

de Faces van het Baſtions, als ook van de te

genoverleggende Flancquen. De Vyand kan

daar door geene Breſſe in die Faces Schieren ,

sloytette Flancquenrajneeren , voor en al eer

hy die Werk heeft ingenómen ; waardoor by

dan

1
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dan genoodzaakt wort Batteryen in de Contre

garde op te rigten.

In plaats van Contre - garden maakt men

zomtyds Couvre- faces, het welke in der daad

het zelfde is ; zy zyn alleen hier in onderſchei.

den , dat de Couvre-faces niet zoo breed als

de Contre- garden gemaakt worden. De Ba

ron van CoEHOORN geeft in 't geheel aan zya.

ne Couvre- faces maar 38 Voeten Onder.

breedte. Zy beſtaan uit eene Borítweering

en twee Banquetten zonder Walsgang.

De Contre -garden hebben het voordeel , dat

men het Canon daar op kan gebruiken : Nog

tans zyn de Couvre- faces boven dezelve te

prefereeren , om dat de Vyand daar in heel

weinig Plaats en Aarde vind om zig te lo

geeren, en zyne Batteryen tegens de Capitale

Face en Flancq,op te werpen ,

De Gragten om deze Werken zyn 6 á.

7. Roeden breed , en worden gedefendeert,

L uit
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uit de Faces van de nevensleggende Rave .

lyns.

Om een Ravelyn met kleine en groote

Lunetten te verſterken.

De Lunetten ofte Brillen zyn Werken , die

tot dekking en beſcherming van de Ravelyns

worden aangelegt. Men onderſcheidze in twe

derley Zoort , groote en kleine.

Om het Ravelyn met kleine Lunetten to

verſterken : Meet uit den inſpringenden Hoek

Fig. 42. & van de Conterſcharp , na b en c , eene leng

te van 7. Roeden voor de halve Keelen van

het Lunet. Uit b en c voor Centra genomen ,

met eene wydte van 10 Roeden , beſchryft

twee Cirkel-boogen , die malkander in d door

ſnyden. Trekt vervolgens uit d. de regte Linien

db en dc , die de Faces van de Lunette zullen

uitmaken . Dit zelfde verrigt zynde aan de

andere zyde van het Ravelyn, zoo heeft men

het begeerde. De

رسریزیک
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De Faces bd en dc worden alleen met een

Borſtweering , en één of twee Banquetten

voorzien. De Gragt voor deze Lunet is ge

meenlyk 3 Roeden breed .

Om de groote Lunetten te conſtrueeren ,

verlengt de Faces AC en BC van het Rave- Pl. XV.

Fig. 43

lyn over deszelfs Gragt van eene onbepaalde

lengte. Meet van D tot E , en van G tot F

eene lengte van 15 Roeden ; desgelyks maakt

HI en L K ieder gelyk aan 74 Roeden , en

trekt de Linien E I en KF , zoo zyn de gro

te Lunetten getekent.

De Gragt om deze Lünetten is van gelyke

breedte met die van het Ravelyn ; met hun

Profil is het even eens gelegen , behalven dat

het Ravelyn over de Lunetten moet kunnen

commandeeren , en daarom deze laatſte 3 á 4

Voeten laager zyn.

Gemeenlyk wort tuſſchen deze Lunet

ten eene kleine Lunette ingelegt. Om het zelve

grote

L 2 te
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te tekenen neemt MN = MO = 5 Roeden.

Uit N en O als Centra genomen , met eene

Radius van 6 Roeden , beſchryft twee boog.

jes die elkander in P doorſnyden.

trokken P N enPO , dewelke zullen zyn
de Fa

ces van de kleine Lunette. De breedte der

Gragt om dezelve is omtrent van 3 Roeden.

Dan ge .

Om een Hoorn -werk te teekenen .

De Hoorn -werken beſtaan uit een gefortifi

ceerd Front en twee lange Zyden of Vleugels;

zomtyds worden zy voor de Bolwerken , dog

meerendeels voor de Courtine geplaatſt.

Om een Hoorn-werk voor de Courtine te

Fig. 44. conſtrueeren , trekt KB perpendiculair op het

midden der Courtine , van zodanige lengte , dat

AB gelyk worde aan 60 Roeden. Door het

punct B , trekt regthoekig op AB , de regte

DC , makende BD en BC ieder van 30 Roe

den . Meet uit de Schouder-hoeken van Q

tot
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tot P en van N tot 0 , 3 á 4 Roeden , en

trekt uit D en C regtelyk op de Puncten P en

O de Vleugels DM en CL tot aan de Con

terfcharp van de Capitale Gragt.

Maakt wyders de perpendiculair BI lang

10 Roeden ofte Part van de Buiten -poligon

DC, en trekt de regte Linien DE en CF

van eene onbepaalde lengte : Meet van D tot

H en van C tot G 17 Roeden voor de lengte

van de Faces , en maakt GF = GH = HE.

Dan getrokken zynde de Flancquen FH en

GE, als ook de Courtine FE , zoo zal hec

Hoorn -werk zyn getekent.

Het Front van 't Hoorn -werk defendeert

zig zelf door zyne Flancquen , en is in con

ſtructie gelyk met dat van den CapitalenWal ;

behalven dat het zelve in alles omtrent į deel

kleinder is : Zomtyds worden daar aan ook

Orillons , ronde en dubbelde Flancquen ge

maakt, 't welke ik nogtans om hunne kleinte

L 3 halven
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halven hier ter plaatze zeer onnut agte. ' De

Vleugels daar en tegen worden door de Faces

van de Capitale Baſtions gedefendeert ' ; en

om dat deze defenſie uit de Musquet moet

kunnen geſchieden , zoo mag de lengte van

deze Vleugels dat bereik niet overtreffen.

Het Hoorn -werk moet 4 á 6 Voeten lager

zyn als het Ravelyn , en voorzien wezen met

een Borſtweering, en Walsgang ter breedte

van 24 Voeten.

Het Hoorn -werk moet omringt zyn met een

Gragt van 6 Roeden breedte. Deze Gragt

loopt parallel met de Vleugels, dog voor het

Front wort dezelve getrokken op de Schou

der-hoeken , even gelyk wy aangaande de

Capitale Gragt hebben geleert.

Men moet agt geven , dat de Bolwerks

hoeken GCL en HDM niet te klein vallen ;

weshalven de Buiten - poligon DC niet te

groot mag worden genoomen ,

Om



VESTING - BOUW. 167

Om het Hoorn -werk des te meerder ſterk

te by te zetten , maakt men veeltyds afſnydin

gen in het zelve , tot dien einde trekt men

SV en TX perpendiculair op het midden van

de Faces van het Ravelyn. Deeze Linien

worden dan voorzien met een Borſtweering

en Walsgang gelyk aan die van het Hoorn

werk ; als ook met een Gragt van 3 Roeden

breedte , welke in de Gragt van het Ravelyn

eindigt.

Gemeenlyk wort voor het Hoorn-werk een

Ravelyn gelegt, het welke geconſtrueert wort

op dezelfde wyze als dat voor de Capitale

Courtine. De Capitaal - linie R Y kan men

neemen van 17 Roeden. De Gragt voor dit

Ravelyn moet 3 á 4 Roeden breedte hebben.

Dewyl de Hoorn -werken zeer groot zyn ,

hebben zy veel Volk tot hunne defenſie no

dig ; en ingenomen zynde, vind de Vyand

daar in veel ruimte om zig te logeeren, en

I 4 zyne
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zyne Batteryen tegen de Plaats op te werpen ;

dies moeten deze Werken niet gemaakt wor

den , dan wanneer de noodzakelykheid zulks

is vereiſchende: Men bedient zig gemeenlyk

van dezelve, om eene hoogte naby de Veſting

in te ſluiten , ofte een Terrein in de Moeras

gelegen te verſterken.

Omn een Kroon -werk te teekenen.

De Kroon -werken worden gelyk de Hoorn

werken zomtyds voor de Bolwerken , zomtyds

voor de Courtine gelegt: Wy zullen kortheids,

halven in de conſtructie ons alleen tot deze

Laatſte bepalen.

Om een Kroon -werk voor de Courtine te

rekenen, verlengt de Capitaal van het Rave

lyn A B tot in C , dus dat AC worde gelyk

3

PL.XVI, lyn AB tot in c,

Fig. 45. aan 70 Roeden.

Uit A , met de wydte AC beſchryft een

Cirkel-boog ; en uit C als Centrum met eene

Radius
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Radius van 60 Roeden , beſchryft twee Boog

jes , die de eerſte Boog DCE in de puncten

D en E doorſnyden. Țrekt vervolgens de

regte Linien D C en CE , deze zullen dan zyn

de Buiten-poligonen van het Kroonwerk,

Trekt wyders de Linien D I en EL , reg.

telyk op de puncten II en K , 3 á 4 Roeden

boven de Schouderhoeken genomen ; zo zyn

DI en EL de Vleugels.

Fortificeert dan de Poligonen DC en CE

na binnen , dat is , maakt MO en NP ieder

gelyk aan & part van de Buiten -poligon , ofte

gelyk aan 10 Roeden , en de Faces als DO

derzelve ofte 17 Roeden , en conſtrueert

verders de Flancquen en Courtine, zo als wy

zulks alreede meermalen geleert hebben ; dan

zal het Kroon -werk na begeeren zyn getekent.

De Gragt om het Kroon -werk is gelyk aan,

die van het Hoorn -werk , dat is , 6 Roeden ,

Breed voor de punten der Bolwerken ; de

L5 Borít .
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Borſtweering is desgelyks 18 of 20 Voeten ,

en de Wals -gang gemeenlyk 2 Roeden.

Voor de Courtinen van het Kroon-werk legt

men ook veeltyds Ravelyns ; hunne Capitalen

als R S moeten lang zyn 17 Roeden.

De Kroon - werken worden tot het zelfde

einde als de Hoorn -werken gelegt , nament

lyk om een uitgeſtrekt Terrain daar mede in

te ſluiten en te verſterken. Men gebruikt een

Kroon-werk , wanneer dat Terrain te groot

is om door een Hoorn -werk te kunnen worden

ingeſloten.

De Plaats om in te ſluiten nog grooter

zynde , zoo als zulks in geval van Voorſteden

dikwyls gebeurt ; als dan kan men de verleng

de Capitale AC grooter neemen , en ook de

Buiten -poligonen CD en CE vergroten . Men

zoude zelfs indien dat Terrain ongemeen groot

was , in plaats van twee Poligonen , wel drie

of vier in de Cirkel-boog verdeelen konnen,

1

mits
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mits dat het Centrum van deze Boog dan nader

aan het middelpunt van de Plaats genoomen

werde , en dus een dubbeld Kroon -werk ma

ken , laatende als dan de Vleugels koomen te

vallen op de twee naaſtgelegene Poligonen

van de Veſting:

Zoo wanneer de Vleugels van een Hoorn

Kroon -werk te lang vallen , om uit de Face

van het Capitale Baſtion na behooren met de

Musquet te kunnen worden beſtreeken , dan

worden Epaulementen aan die Vleugels ge

practiſeert , makende een Flancq regthoekig

op dezelve.

Wanneer de Hoorn- en Kroon -werken

van binnen met geen Ravelyn zyn voorzien ,

zoo verſterkt men gemeenlyk de Contreſcharp

IAL met een bedekte Weg en Glacis , dát

in het Hoorn- of Kroon -werk te niete loopt.

Zomtyds vereiſcht de gelegendheit van het

Terrain , dat men voor het Front van het

Hoorn
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Hoorn-werk nog een Kroon -werk moet leg

gen , als dan wort dit te zamen een gekroont

Hoorn -werk genoemt.

Hoe men Enkelde en Dubbelde Tang

Werken zal teekenen.

Het enkeld Tang - werk ( Tenaille simple)

beſtaat van vooren uit twee Faces , die een

inſpringenden Hoek formeeren ; en is hier in

met het dubbeld Tang-werk ( Tenaille double )

onderſcheiden , het welke van vooren uit vier

Faces is te zamen geſtelt : Beide hebbenze

twee evenwydige Vleugels.

Om een enkeld Tang-werk te teekenen ,

Fig. 46. zoo deelt de Courtine AB , in twee gelyke de

len in C , en regt op de Perpendiculaar DC

lang 70 à 75 Roeden.

Door D trekt eene regte Linie NO , pa

rallel met de Courtine.

Uit de Puncten H en M , 3 Roeden van den

Schouder-hoek genomen , trekt de regte Li

nien
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Fig. 47.

nien HE en MF evenwydig meč DC ; deze

Żullen NO in de Puncten E en F doorſnyden ,

en de Vleugels PE en RF bepaalen,

Maakt wyders DI gelyk aan D E of DF,

en trekt de Linien E I en IF , zoo is het en

keld Tangwerk geconſtrueert.

Om een dubbeld Tang -werk te teekenen , Plaat

XVII

maakt eerſt eene enkelde Tenaille , en deelt

deszelfs Faces E I en IF in twee gelyke de

len door de Puncten K en L.

Verlengt dan CD tot in G , dus dat DG

worde gelyk aan | DI.

Trekt eindelyk de Linien GK en GL, 200

zal het dubbeld Tang-werk zyn getekent.

Tot meerdere verſterking van het enkelde

Tang -werk , wort zomtyds een Ravelyn daar

voor gelegt.

De Borſtweering en Wals-gang in de Tang

Werken, hebben met die in Hoorn- en Kroon

Werken eene egale breedte : De Gragt buiten

de
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de Tenailles is ook van 6 Roeden , en wort

daar mede parallel getrokken.

In het maken van de Tang-werken moet

men agt geven , dat de Hoeken PEI en IFR

nooit minder worden als van 60 graden.

De Tenailles zyn nog veel gebrekkelyker

als de Hoorn- en Kroon -werken , om dat zy

van geene Flancquen zyn voorzien. Deszelfs

Faces moeten malkander onderling defendee

ren ; maar deze leggen te open voor de Vyan

delyke Batteryen , en zyn daarom ſchielyk ge

ruïneert. De Hoeken EIF, EKG en GLF

zyn doode Hoeken , het geene ſtrydig is te

gens de gronden van eene goede Fortificatie ;

om welke redenen de Tang-werken niet dan in

de uiterſte noodzakelykheid worden gebruikt.

Men maakt dezelve , wanneer het Terrain

dat men verſterken moet , niet geſchikt is ,

om een Hoorn -werk te kunnen inhouden

Wanneer de Vleugels van een Tang -werk

}

zig
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dat is ,
zig na de Veſting toe vernauwen ,

wanneer de Wydte PR kleinder wort als EF,

dan wort dit Werk een Swalueſtaart genoemt.

Na dat men de Buiten :Werken , en Contre

ſcharpen van hunne voorliggende Gragten

heeft getekent, maakt men de Bedekte Weg

en Glacis daar mede parallel, op dezelve wy

ze als Pag. 41 is geleert.

Van de Voor-gragt en tweede Bedekte Weg,

Buiten den BedekteWeg wort zomtyds rond ,

om parallel daar mede gemaakt een Gragt ,

die men Voor- gragt (avant follé) noemt. Ha

re breedte is gemeenlyk 5 á 6 Roeden,

Deze behoren Water- gragten te zyn , en niet

te kunnen worden afgetapt : Waaromme de

Plaatzen aan zwaare Rivieren of andere gro

te .Wateren geleegen , het beſte bekwaam

zyn , om met een Voor- gragt verſterkt te

"worden .

D
e
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ZE

V

В.

O

$

T

1

De Voordeelen die men uit de Voor -grag:

ten bekoomt
zyn

deze :

1. Dat de Vyand genoodzaakt is , in het

gezigt yan den Bedekte Weg en het Vuur van

de Plaats , die Gragt te paſſeeren en te vullen ,

2. Na dat hy de Voor -gragt is overgeko

men , moet hy zig op het Glacis verſchanzen ;

als dan zyn zyne Loopgraven van een geſchei

den , hebbende geen andere communicatie als

over de Traverfen , die hy in de Voor-gragt

heeft gelegt.

3. De Belegerden kunnen wanneer de Vy.

and tot op het Glacis is genadert , voordeelig

op hem uitvallen : Want deze kunnen over

de Traverſen niet zoo ſchielyk van de hunne

worden gefecoureert.

4. Den Vyand is daarom genoodzaakt, aan

wederzyden van deze Gragt eene zeer ſterke

Wagt te houden,

Daar en tegen kan men tot nadeel van de

1

ze

皇
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ze Gragten zeggen , dat de Belegeraars met te

mindere vrees hunne Verſchanzingentot aan de

Voor-gragt kunnen voortzetten , kunnende de

Belegerden niet gemakkelyk op hen uitvallen ,

om hen daar in te verhinderen ; en zyn altoos in

gevaar om in de retraite te worden afgeſneden.

Maar door dien men uit kleine Veſtingen ,

van wegen hunne weinige Bezetting , dog geen

groote nog verre uitvallen kan doen , zoo kan

men in deze Plaatzen de Voor- gragten met

meerder nut gebruiken,

Wanneer de Veſting met een Voor-gragt is

omringt, dan moet de kruin van het Glacis tot

aan de hoogte van het Zomerwater in den

Voor-gragt afloopen.

By voorbeeld : Laat zyn A B de Afloop van
Fig. 48

het Glacis , FD de Horizontaal -Linie, EG

de gantſche Diepte van de Voor-gragt, CH

de Hoogte van het Zomer-water ; dan moet

het Glacis in plaats van zyne Afloop. AB,

M
reg .
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regtelyk worden getrokken uit A , tot aan het

Water in C. Hier door beneemt men den

Vyand de Aarde begrepen in den Triangel

ABC , en belet hem om zig agter de Hoogte

BC te dekken. Wel verſtaande , dat hier niet

te min moet worden in agt genomen , het

geene wy Pag. 67,en volg. nopens de bepa

ling van 't Glacis hebben ter neder geſtelt.

Zomtyds maakt men buiten de Voor-gragt

nog een tweede Bedekte Weg en Glacis , om

dus door vermenigvuldiging van Werken , des

te meerder ſterkte aan de Plaats te geven.

Aan Kaſteelen (waar van wy hier na zullen

ſpreken ) zyn die van zeer groot nut ; dog aan

groote Veſtingen wort daar door een al te

ſterk Guarnizoen tot behoorlyke defenſie ver

eiſcht, 't welk ſtrydig is met het oogmerk dat

men in het fortificeeren hebben moet , na

mentlyk, om met weinig Volk een groot ges:

tal Vyanden tegenſtand te bieden.

TWEEDE

Lammil
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L
PLAAT

Tweede MANIER VAN VERSTERKEN

VAN DEN HEER VAUBAN

Aat gegeven zyn te verſterken eene Re.

guliere Zeshoek , wiens ' Buiten -poligon XVIII.

Fig. 49.
A B lang is 9o Roeden.

Maakt de Perpendiculaar DC = [ AB =

15 Roeden , en trekt de Defens-linien AF

en BH .

Meet in de Defens-linien af, 30 Roeden

voor de Lengten der Faces AG en BE , en

conſtrueert wyders de Flancquen op dezelfde

wyze , als hier vooren in de eerſte manier is

geleert.

Door de uiterſte punten H en F van deze

Flancquen , trekt eene regte Linie KI aan

wederzyden tot aan den grooten Radius , en

met dezelve evenwydig , eene andere regte

Linie LM , ter afſtand van 34 of 4 Roeden ,

dewelke dan de Binnen -poligoon van de plaats

zal verbeelden.

M 2 Maakt
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Maakt MO'en LN ieder van 3 Roeder ,

en de Flancquen O P en NQ meede van de

zelfde lengte en regthoekig op de Courtine

NO ; trekt dan de Faces PI en KQ , zoo is

OPIVZ een Toren in gedaante van een Bol

werk , by de Franſchen Tour baſtionné geheten.

Deze Torens worden van hunne voorlig

gende Bolwerken (waar aan zommige de naam

van Contre-garden hebben gegeven ) afgeſchei

den door een Gragt , van 31 Roeden breedte ;

voor de Punt van de Toren afgerond, en met

deszelfs Faces evenwydig getrokken.

Om de Tenaille te tekenen , trekt een klein

Gragje ter breedte van 2 Roeden , met de

Flancquen van het gedetacheerde Bolwerk pa

rallel.

De Capitale Gragt voor deze Bolwerken is

om de Punt breed 71 Roeden , en getrokken

op de Schouder -hoeken even gelyk als in de

eerſte manier.

Om
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Om het Ravelyn te tekenen , neemt de Ca

pitaal- linie lang 22.Roeden , en trekt uit R ,

regtelyk op de Puncten S en T vyf Roeden

boven de Schouder-hoeken genomen , de Fa

ces van het Ravelyn tot aan de Contreſcharp

van de Capitale Gragt.

Om de Flancquen aan het Ravelyn te ma

ken , neemt np = 51 Roeden , en trekt no

parallel met de Capitaal , ofte dat verlengt

wordende regthoekig op de Courtine koome:

De Lengte van deze Flancquen is van 5 Roe

den.

De Gragt van het Ravelyn loopt parallel

met de Faces, en heeft 6 Roeden breedte.

De Bedekte Weg en Glacis worden op de

zelfde wyze , als in de eerſte manier van den

Heer VAUBAN geteekent.

Alle de Werken in deze Verſterkings-ma

njer zyn ter geheeler hoogte van buiten met

cen Muur bekleed , vorders voorzien met

M 3 Wals.
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Wals-gang en Borſtweering. De Wals- gang

van de Courtine en afgeſcheidene Bolwerken

is breed 3 Roeden ; die van het Ravelyn twee

Roeden , de Banquetten daar onder begrepen .

De Torens zyn van onderen met ſterk ge

welfde Gangen voorzien , in welke men on

der jeder Flancq twee Stukken Kanon kan

plaatzen , zynde tot dien einde Schietgaten

beneden in de Buiten -muur geboort, om het

klein Gragje, waar door de Bolwerken van

de Courtine en Torens zyn afgeſcheiden ,

daar uit horizontaal te beſtryken : Deze Ge

welven zyn van boven met genoegzaame Aar

de gedekt, en daar door volkomen veilig

voor de Bomben.

Van boven zyn deze Torens voorzien met

een Borſtweering , uit louter Metzelwerk op

gemaakt, hebbende 9 Voeten dikte ; en kun

nen op ieder Flancq 2 , op elke Face 3 Stuk

ken Geſchut worden geplant.

Zoda
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3

Zodanig is omtrent de wyze , waar van de

Heer VAUBAN zig bediend heeft, om de Ste

den Landau en Betfort te verſterken. Wac

Voor- of Nadeelen daar in zyn te vinden ,

zullen wy tegenswoordig niet onderzoeken

maar zullen nu eerſt zyne derde Manier, die

weinig van deze is verſchillende , kortelyk be

ſchryven , en daar na eenige weinige aanmer

kingen , tot beide Manieren betrekking heb

bende, ter neder ſtellen.

DERDE MANIER VAN VERSTERKEN

VAN DEN HEER VAUBAN .

DE
E derde manier , en van welke de Heer

VAUBAN zig bedient heeft om nieuw

Briſack te verſterken , is eene verbetering van

de voorgaande ; na dat wy de conſtructie daar

van zullen hebben gegeven , zal men ligtelyk

bemerken , waar in die van malkanderen zyn

te onderſcheiden.

M4 Da
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PL. XIX. De Buiten- poligon is wederom lang sa

Fig. 50. Roeden , de Perpendiculaar 15 ofte gelyk

derzelver , de Faces van 30 Roeden , en de

Flancquen worden ook als voren getekent;

met de Tenaille is het ook insgelyks geſtelt.

Men trekt door de Keel-puncten H en F , de

regte Linie KI , aan wederzyden tot aan den

grooten Radius, en met deze parallel eene

Linie LM , ter afſtand van 41 Roeden , om te

hebben de Puncten L en M , die Centra zyn

van de verſterkte Torens.

De Keelen LN en MO zyn lang 31 Roe

den , waar op de Flancquen NQ en P O per

pendiculair getrokken worden van 3 Roeden

lengte ; vorders getrokken de Faces KQ en

PI , zoo is het buitenſte gedeelte dier Torens

getekent.

Verlengt vervolgens de Flancquen na bin

nen met 2 Roeden lengte , en trekt hunne

uiterſte Puncten door eene regte Linie WZ

'

-
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te zamen , ten einde de Toren daar mede te

fluiten , alleen in het midden een opening la

gende van i Roede breedte,

In het verlengde van den Perpendiculaar

DC , neemt RS = 21 Roeden , en trekt uit

de Puncten N en O door $ , de Defens- linien

OT en NV van onbepaalde lengte : Ver.

lengt dan de Flancquen van de Contre- garden ,

tot dat zy in de Puncten T en V met die

Defens - linien te zamen komen ; waar door

men bekoomt de twee kleine Flancquen XT

en YV ; dan getrokken TV , zynde het ove

rige deel van de Courtine,

De Contre- garden zyn van de Torens afge

ſcheiden door een Gragt van . 3 à 3. Roeden

breedte, zoo als in de voorgaande manier.

Na dat men de Capitale Gragt ter breedte

van , 7} á & Roeden , parallel met
met de Faces

van de Bolwerken heeft getrokken , worden

de Ravelyns getekent. Men neemt 27: Roe-.

M 5. den

humann
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den lengte voor de Capitaal, en trekt de Ra

velyns Faces regtelyk op twee puncten in de

Faces der Bolwerken , 7i Roeden boven den

Schouder - hoek genomen. Deze Ravelyns

worden met Flancquen van 31 Roeden lengte

voorzien. Om dezelve te tekenen , meet uit

p tot m , 3 ! á 4 Roeden , en trekt mb zodanig ,

dat verlengt wordende perpendiculair op de

Courtine koome, De Gragt voor het Rave

lyn is breed 6 Roeden.

In dit Ravelyn wort een Reduit gemaakt:

De lengte van deszelfs Capitaal is in Roe

den , en worden de Faces parallel met die van

het Ravelyn getrokken. Het zelve is ook met

Flancquen voorzien ; Om dewelke te conſtrue

ren kan men nemen novan 1 of 2 Roeden , en

trekken nt met de Capitaal evenwydig. Voor

het Reduit legt een Gragt van 3 Roeden

breedte.

De Conſtructie van den Bedekte Weg ex

Glacis
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Glacis heeft niets bezonders, zynde in alles

gelyk met die van des Heeren VAUBANS

eerſte manier.

Thans is ons nog overig iets weinigs aan

gaande de Profilen van dees laatſte Methode

te gewagen : Hier in zullen wy ons niet be

kreunen , hoedanig die in den Opbouw van

nieuw Briſack żyn werkſtellig gemaakt; maar

veel eer volgen de nieuwe Profilen , zoo als

die door den Heer BelidoR in żyne Science

dés Ingenieurs Liv. 6 zynda meede gedeelt.

De Torens zyn in deze laatſte Verſterkings

Manier gelyk in de vorige, üit Metzelwerk

te zamen geſteld , en van onderen met ge

welfde Gangen , en Canon -kelders in de Flanc

quen , als ook in het midden der Toren met

een Kruid -magazyn voorzien ; en dit alles met

Aarde overdekt en effen.gemaakt:

De Muuren van deze Torens zyn 13 Voe

ten boven den horizontale Grond verheven , en

hebben

1
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hebben eene Boven -breedte van 8 Voeten ,

waar op is gemaakt een Steene Borſtweering

mede van 8 Voeten dikte en 6 Voeten hoogt

te , met Schiet- gaten ingeſneden , hebbende

langs de Faces twee gemetzelde Banquetten ,

te zamen 3 Voeten hoog en breed . De Bui

ten -doceringe van deze en andere Buiten -muar

ren is gelyk aan į van hunne Hoogte.

De Keel-muur WZ heeft 6 Voeten Onder

breedte , en wort tot de hoogte van den Kruin

der Steene Borſtweering lood -regt opgemet

zeld .

Om in de Beneden -verdieping van de To

ren te konnen komen , worť regt tegen over

het midden des Keel -muurs, een gewelfde Gang

van 10 Voeten breedte , onder den Wal ge

practifeerd.

Ter zyden de Tooren nevens de Flancq ,

wort by O eene bedekte Uitgang in den Muur

van de Courtine gemaakt, om van daar over

de
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de Bruggeties, ten dien einde gelegt, in de

Contre -garden te konnen komen

De Courtine is èèn Voet lager als de TÀ

rens, en ter geheeler hoogte met een Muur

bekleed . Zyne Borſtweering is dik 18 Voe

ten , żyn Wals-gang zonder het Banquet daar

onder te rekeñen breed 30 Voeten , welk

Banquet 1.1 Voet hoogte en 4; Voeten breedte

heeft, met een doceering van 3 Voeten . De

Binnen-doceering van dezen Wal is gelyk aan

Ij van zyne hoogte.

In het midden der Courtinen daar geene

Poorten zyn , heeft men gemetzelde Uitgan

gen (Sorties) gemaakt, om door dezelve in de

Tenaille te kunnen komen ; ook worden onder

de kleine Flancqjes TX en VY , die in deze

Courtinen worden gevonden , Canon -kelders

gemaakt, in ieder van dewelke men een Stuk

Gėſchut , tot defenfie van de voorliggende

Gragt kan plaatzen.

De
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De Contre-garden zyn van gelyke hoogte

met de Courtine , dog met halve bekleeding

ofte omtrent tot de hoogte van de Gragt met

een Muur opgetrokken ; agter dezen Muur is

een Berm , breed 9 Voeten , aan welkers buj

tenkant eene leevendige Haag; en agter dezelve

een Rye Paliſſaden wort geplant. De Borſt

weering , Walsgang en Banquet van de Con

tre-garden , zyn van gelyke breedte met die

yan de Courtine.

De Tenaille is tot de hoogte van de bene.

den -kant der Borſtweering met een Muur op

getrokken : De voorkant van deze Borſtwee :

ring is hoog 5 Voeten , hare agterkant 7€

Voeten , en heeft een Banquet van 3 Voeten

hoogte. Het overige Terrain agter de Tenaille

tot aan de Gragten , waar door het zelve van

de Courtine, als ook van de Contre-garden is

afgeſcheiden , is 5 Voeten diep beneden den

Horizont uitgegraven.

Her
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Het Reduit is hoog boven de horizontale

Grond , Voeten , en is zyn Walsgang , het

Banquet daar onder begrepen , breed 2 Roe

den , verminderende na de agterkant op 71

Voeten hoogte ; de Binnen -doceeringe is van

11 Voeten. Het Reduit is ter geheler hoogte

van den Kruin der Borſtweering met Muur ,

werk bekleed ; welke Borſtweering in 't ges

heel maar 9 Voeten dikte van Aarde heeft.

Het Ravelyn is met het Reduit van gelyke

hoogte , maar heeft een Walsgang behalven

het Banquet van 24 Voeten breedte , en eene

halve bekleeding tot aan de hoogte van de

Gragt ; waar agter is een Berm , voorzien

met Haag en Paliſſaderinge.

De Gragten van alle deze Werken zyn
door

gaans Diep 15 Voeten , en hunne Conter

ſcherpen zyn mer Muuren , hebbende in kruin

3
Voeten breedte bezet ; van agteren zyn

dezelve met Contre- forten voorzien.

Aanmer.

-
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Aanmerkingen over de twee laatſte

Manieren van Verſterken.

1. Doordien de halve Maanen in deeze

laatſte Methode met Reduits zyn voorzien ,

zoo kan men dezelve met veel meerder hevig

heid defendeeren , ende den Vyand noodza

ken, om Canon in het Ravelyn op te voeren , .

ten einde het Reduit daar mede te ruïneeren.

2. De Flancquen van de gedetacheerde Bol.

werken zyn regt gemaakt , niettegenſtaande

de Heer Vauban in zyne eerſte Verſterkings.

Manier gewoon is, die met een Cirkel-boog

te trekken ; ook zyn dezelve van geen Orillons

voorzien , denkelyk om reeden , datze zig

daar toe te klein bevinden , hebbende in 't ge

heel maar 11 Roeden lengte.

:: 3. Doordien de Bolwerken , van de Cour

tinen en Torens door een Ģragt zyn afge.

ſcheiden , zo kan men dezelve kragtdadig " tat

het laatſte toe defendeeren, zonder dat men

behoeve
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behoeve te vreezen , dat de Vyand zig door

den zelven Storm te gelyk meeſter van de

Plaats maake. Dies is dit Binnen -werk veel

beter als de beſte Afſnydingen die men ten ty
A van

de eenewa Belegering uit der haaſt kan opwer :

pen , en men behoeft dan zyn Volk met dien

arbeid niet te bezwaren , nogte in gevaar te

{tellen.

4. De Torens zyn ten eenemaal aan het

gezigt van den Vyand verborgen ; diesweegen

kan hy dezelve niet ruïneeren , of hy moet

met groote moeite eenige Stukken Geſchut door

de Bres in de Contre- garde brengen. De Bo

ven -vlakte van deze Torens is zeer klein , en

daarom te veiliger voor de Ricochet- en Enfi,

leer -ſchooten ; dog de Bomben die daar op

komen tevallen , zullen des te meerder ſchaade

veroorzaken. Wanneer tegens de gemetzela

de Borſtweering door den Vyand gecanons

Deert wort , zullen de Belegerden door het

N ſpringen
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ſpringen van de Steenen groot ongemak be

koomen.

5. De Caſematten en Magazynen die in de

ze Torens worden gemaakt, zyn tot groot

nut voor de Belegerden , en kan den Soldaat ,

vermoeid van de Wagt komende , daar veilig

ſlaapen en ruſten : En alhoewel deze To

rens bovenmaten koſtbaar zyn , zoo worden

deze koſten gedeeltelyk vergoed, door die van

de Caſematten en Magazynen , die men an

ders gewoon is hier en daar verſtrooit op te

metzelen.

6. Dog of in de Canon -kelders onder de

Flancquen , het Geſchut van gebruik kan zyn ,

mag men met regt in twyffel trekken , om

dat te vrezen is , dat niet tegenſtaande de Lugt

gaten die daar in konnen gemaakt worden ,

deze Gallery ſchielyk met Rook zal zyn ver

vuld ; althans het is om deze reeden , dat men

de gewelfde Moordgraaven, die men voortyds
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in de Stryken der Bolwerken pleeg te maken,

zoo zeer heeft verworpen . Evenwel heeft

den Heer COEHOORN in de Ravelyns van een

onzer voornaamſte Veſtingen , ook Kanon

Kelders gemaakt.

7. Generalyk zyn alle de Muuren tot de

volle hoogte van den Wal en Borſtweering op

getrokken, (uitgezondert in de laatſte Metho

de de Ravelynen en gedetacheerde Bolwer

ken , die halve bekleeding hebben) het welke

deze Fortificatie uitermaten koſtbaar maakt.

VAN HET MAKEN DER CITADELLEN

OF KASTEELEN .

D
E Citadellen of Kaſteelen zyn kleine

Veſtingen , welke men aan de grote

Steeden legt, om deszelfs Oproerige Inwoon

ders het mutineeren te beletten , ofte eenige

Zeehaven of andere voornaame toegang toe

de Plaats te beſchermen.

N2 De
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De Kaſteelen worden op dezelfde wyze als

alle andere Veſtingen gebouwt, en wort aan

dezelve zoo veel mogelyk eene reguliere ge

daante gegeven , zynde gemeenlyk voorzien

van 4 , 5 of 6 Bolwerken.

De Vyfhoek wort hier toe doorgaans voor

de beſte gehouden , om dat de Vierhoek ver

mits deszelfs al te ſpits -puntige Bolwerks-hoe

ken , niet bekwaamelyk kan worden gefortifi

ceert , en de Zeshoek daar toe te groot zoude

vallen ; ten zy men mogte goedvinden, haare

Poligonen zeer te verkleinen , en waar door

dan de Defenſien mede in evenredigheid zou

den verminderen. Egter kan men dit voor

geene vaſte Regel aanneemen : Want de groot

te van het Kaſteel, moet na de grootte van de

Stad ofte deszelfs benodigt Guarnizoen wor

den geſchikt, moetende het Kaſteel in ſtaat

zyn , om deze Bezetting bekwaamlyk te kun.

nen inhouden.

Het
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Het Kaſteel moet op de voordeeligſte en te

gelyk verheevenſte Plaats , die zig omtrent de

Veſting bevind, worden aangelegd, ten einde

des te beter over de stad te kunnen comman

deeren ; daarom moet het zelve ook zoo wel

na binnen de Stad als na buiten het Veld met

Veſting -werken weezen voorzien , maar inte

gendeel de Stad moet aan de zyde van het

Kaſteel open leggen. Hier uit volgt, dat wan

neer de Vyand de Stad heeft ingenomen , hy

geen meeſter van die Plaats kan blyven , of

hy moet ook het Kaſteel overweldigen ; maar

indien hy het Kaſteel alleen attacqueert en in

neemt , zoo is de Stad van zelve aan hem

oopen .

Daarom moet men het Kaſteel veel meer.

der dan de Stad verſterken , 't zy door me

nigte van Buiten -werken , of beter door een

tweeden Bedekte Weg , zoo als men zulks op

verfcheidene Plaatzen heeft gepractiſeert.

1

N 3 Tuffchen

+
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Tuſſchen de Huizen van de Stad en de

Werken van het Kaſteel, moet eene groote

ruimte gelaten worden , op dat de Vyand ,

de Stad overmagtigd hebbende , niet bedek

lyk tot het Kaſteel kan naderen.

De Kaſteelen kunnen verſcheidentlyk wor

den geplaatſt, geheel binnen de Stad, gant

ſchelyk daar buiten , ofte ten deele binnen en

ten deele buiten dezelve.

De Kaſteelen die volkomen binnen de Stad

leggen , zyn gantſchelyk te verwerpen. Want

de Bezetting , door de mutinerende Inwoonders

genoodzaakt zyndeom zig op het Kaſteel te reti

reeren , vinden zig danten eenemaal ingeſloten,

en de Veſting-werken van de plaats vervallen

in handen van de Borgery , die daar door in

ſtaat is te beletten , dat het Kaſteel van bui.

ten kan worden gefecoureert.

Die geheel van de Stad zyn afgeſcheiden ,

kan men voor beter als de eerſte houden :

Maar
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:

!

Maar vermits men door deeze de Muitelingen

niet zo wel tot reeden kan brengen , zoo be .

hooren die niet dusdanig te worden geplaatſt ,

ten zy andere hooge noodzakelykheeden zulks

koomen te vereiſchen.

Die Kaſteelen zyn daarom voor de beſte to

kiezen , dewelke ten deele buiten en ten deele

binnen de Stad inleggeu , om te gelyk van

binnen te commandeeren , en van buiten alle

hulp en toevoer te kunnen ontfangen.

Wanneer men een Kaſteel gedeeltelyk bin

nen de Stad wil inleggen , zoo kan men een

of twee Bolwerken van het zelve , in de Stad

doen naderen : Dog het is beter twee Baſtions

daar binnen te brengen , om dat de Esplanade ,

dat is de vlakte die tuſſchen het Kaſteel en

de Huizen van de Stad gelaaten wort, dan ook

beeter met regthoekige Schooten daar uit kan

beftreeken worden. Ook zoude den Geflanc .

queerden-hoek van een eenig Bolwerk te veel

N 4 aan
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aan het geweld van die van binnen weezen

geëxponeert.

Om nu te leeren , op wat wyze men eene

vyfhoekige Citadelle in den omtrek van de

Pl. XX. Stad zal tekenen. Laat het Bolwerk A zyn

Fig. 51. de plaats , alwaar men het Kaſteel in de stad

wil doen naderen.

Tot dien einde moet men van de Stad weg

neemen het zelve Baſtion A , de beide Courti

nen DE en GC , en de twee Flancquen BE

en FC van de naaſtgelegene Bolwerken , het

welke wy om die reeden met geſtippelde Li

nien hebben geteekent.

Verlengt vervolgens de Radius OL van

eene onbepaalde lengte, en in dit verlengde

zoekt een Punct H, ver of naby de Stad , nå

maate gy hetKaſteel veel ofte weinig daar bin ,

nen hebben wilt.

Dit Punct H gebruikt als Centrum , en be.

fchryft met de wydte van 76.61 ( zynde vol

genia

*
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Sens de Tafel de groote Radius van een Vyf

hoek ) een Cirkel, deelt de Circumferentie in

vyf gelyke Deelen , beginnende uit het Punct

I , alwaar het verlengde van de Radius OL

de omtrek van den Cirkel ontmoet , en trekt

de Linien NL , LI , IK , KM en MN,

deeze zuilen zyn de Buiten - poligonen van

de Citadelle , en ieder 90 Roeden lengte

hebben.

Fortificeert wyders deeze Poligonen na bin

nen , gelyk als wy zulks hebben geleert , zo zal

de Eerſte Grond -linie ( Ligne Magiſtrale ) van

het Kaſteel zyn getrokken. Conſtrueert vor

ders de Gragten, Buiten -werken , Bedekte

Weg , en wat gy meerder tot grootere defen

fie daar aan wilt toebrengen.

De Faces O F en PB van de Baſtions X en

Y moet men zodanig veranderen , dat hunne

verlengdens ten naaſten by in het midden van

de Faces M Sen NR van de Citadelle koomen

N5 uit
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uit te loopen , en van dezelve Faces zoo wel

van binnen als van buiten kunnen worden

geënfileerd , zoo als hier door de Linien PV

en PT wort aangeweezen,

Wanneer men het Kaſteel geheellyk buiten

de Stad wil plaatzen , zoo moet men de De

fepſien van de Stad naar den kant van het

Kaſteel ruïneeren , dat is , men moet de beide

Pl. XXI.
Faces A B en EF , de twee Flancquen BC

Fig . 52. en DE , en de Courtine CD , ofte dat op

het zelfde uitkoomt, het gantſche Front

ABCDEF wegneemen , en maar een enkel

de Muur in deszelfs plaats laten ; welke Muur

men des noods zynde gemakkelyk kan ruïnee .

of door het Canon van de Citadelle omren ,

verre ſchieten .

Om nu het Punct H te vinden , het Cen

trum waar uit men den omtrek van de Cita

delle zal trekken , zoo deelt de Courtine CD

In twee gelyke deelen in G , en maakt op den

zelye
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zelve regthoekig de onbepaalde regte Li

nie GI , zoekt in deze perpendiculaar het

Punct H , ver ofte naby , na maate dat het:

Kaſteel van de Stad zal zyn afgeleegen.

Dit Punct dan voor Centrum neemende

beſchryft wederom met eenen Radius van

76.61 een Cirkel, en binnen dezelve een ge

lykzydigen Vyfhoek , zodanig , dat een der

Poligonen als MN, parallel koome met de

Buiten -poligon AF van de Stad , fortificeert

dan deze Poligonen na binnen , zoo als wy

reeds meermalen hebben geleert.

In O en P trekt men regt op de Bolwerks

hoeken , aan ieder zyde een klein Gragtje ,

van 3 à 4 Roeden breedte , om de twee Ca

pitale Gragten vandeStad en’t Kaſteel te doen

zamen loopen: Deeze Gragtjes worden aan

den binnenkant met een kleine Wal en Borſt,

weering voorzien.

Vermits men hier eenige ruimte tuffchey

de
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Wy

de Stad en het Kaſteel bekoomt, is het niet

nodig een Esplanade binnen de Stad te for

meeren ; dies kan men die zyne yolkoome

grootte laaten behouden.

hebben in het maken van de Kaſtee

len , hunne grootte geftelt gelyk aan die van

een ordinaire middelmatige vyfhoekige Ves

ting , het welke plaats kan vinden , aan grootte

Volkryke Steeden , alwaar men veele Bezet

ting nodig heeft ; dog aan kleindere Plaatzen

kan men de Citadellen ook kleinder maken.

Ten dien einde moet men het Centrum H

nader aan de Stad neemen , en de Poligonen

verkleinen , na mate men het Kaſteel groot

of klein wil maaken.

De Plaats van minder aangelegentheit zyn

de , en willende de koſten vermyden om eene

Citadelle daar aan te maaken , zoo kan men

een of twee Baſtions met de twee halve naaft

gelegene Courtines , na binnen die plaats met

1

kleine
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kleine Bolwerken verſterken , en met een

Gragt geheellyk omringen ; het welke dan

in plaats van een Kaſteel kan dienen.

Deeze kleine Verſchanzingen (die ter be

teugeling van oproerige Borgery van grooten

dienſt kunnen zyn , als ook om de Magazy

nen teegens hun geweld veilig te plaatzen )

zyn teegens een Belegeraar van zeer weinig

ſterkte ; het zoude veel zyn , zoo men na dat

de Stad alreede was ingenomen , daar in eene

gunſtige Capitulatie koſte bedingen.

De Kaſteelen moeten twee Poorten heb

ben , waar van de eene moet zyn na de Stad ,

om communicatie daar meede te behouden ;

de andere na de kant van het Veld , om

Mond- en Krygs-behoeften te ontvangen , en

in tyd van nood te kunnen worden geſecou

1

reert.

Eynde van het Eerſte Deel.

1
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IRREGULIERE FORTIFICATIE.

N 't voorgaande hebbende verhan

delt , de wyze , op welke men

gewoon is , Plaatzen , die van

natuuren eene Reguliere gedaante hebben , te

verſterken , zal het thans nodig zyn , dat
wy

in 't tegenwoordige Deel leeren , hoedanig

men
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>

men zig omtrent het Fortificeeren van andere

Plaatzen , die door de ongeſchiktheid van hun

Figuur, en beletzelen van het Terrain waar

in dezelve zyn geleegen , niet binnen den om,

trek van eenen Reguliere Veelhoek kunnen

worden beſlooten, behoore te gedragen.

De Reguliere Verſterking de volmaakſte

zynde , zoo moet de Irreguliere daar meede

zoo veel mogelyk is , worden overeen gebragt ;

en daarom dezelfde Grondregels , die wy tot

de Reguliere Fortificatie hebben voorgeſchree

ven , in het maken van Irreguliere Veſtingen ,

meede worden in agt genoomen.

Dierhalven , indien de gelegentheit toelaat,

om de Irreguliere Figuur van een Plaats eenig

zins te kunnen veranderen , zoo moet men trag

ten , die zoo naby als weezen kan Regulier te

maaken , ten einde de Veſting daar door aan

alle zyden , eene egaale ſterkte bekoome.

Dit laatſt geſtelde is van zoodanig gewigt,

dat
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dat men de uiterſte aandagt daar op behoorde

te veſtigen. Geene geringe beletzelen , die in

deezen kunnen voortkoomen , als het vernieti

gen van zommige Gebouwen , ' t ontgraaven

van eenige Grond die men gaarn wilde mena

geeren , 't doorgaan van een Gragt, of iets

diergelyks , zyn van genoegzaame waarde ,

waarom men de Fortificatie Irregulier zoude

maaken. De onkoſten waar in men hier

door mogt koomen te vervallen , worden veel.

tyds weeder vergoed , door eene kleinere om .

trek die men door de regelmatigheit van de

Plaats verkrygt ; als zynde volkoomen zeeker ,

dat hoe meerder Regulier eene Veſting zal

worden , hoe minder hoeveelheit Wals in

evenredigheid der grootte van het ingeſlooten

Terrain , men zal benodigt zyn

Het ſchynt my egter toe , dat men eertyds

zeer weinig op dezen heeft gelet , doordien ik

veelmaalen met verwondering heb gezien ,

0 hoe
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hoe veele oude Veſtingen zeer Irregulier zyn

verſterkt geworden , hoewel de regelmatigheit

van hun Terrain volkoomen toeliet , dat de

zelve veel meerder Regulier verſterkt wierden.

Eerſtelyk en vooral behoort men agt te

geeven , op de lengte der Poligonen , en

grootte van hunne Hoeken : Wanneer die

Poligonen te klein worden , dan koomen de

Bolwerken te naby elkander ; en te lang zyn

de , kunnen de Flancquen hunne tegen over

leggende Faces niet door de Musquet beſchie :

Een .

De Poligons - hoeken moeten ten minſten

90 graden Wyd zyn , om een Bolwerk te kun

nen verdragen , welkers geflancqueerden Hoek

niet minder mag zyn dan van 60 graden.

Om een Irreguliere Plaats, indien het

mogelyk is, Regulier te maken.

PLAAT Laat zyn ABCDEFG de Figuur van de

XXII.

Fig. 53.

Plaats, (merkt, verſtaa hier door niet de om

trek
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trek van die Plaats zoo als door de Gebouwen

is bepaalt ; maar zoodanige Linien als daar

meede ter afſtand van 12 à 15 Roeden zyn

parallel getrokken , zoo om ruimte te bekoo ;

men voor de Aanleg van de Capitale Wal ,

als om Magazynen, Baracquen , enz. tuſſchen

die Wal en de Huizen van de Stad te kun

pen opbouwen ). Wanneer deze Figuur byna

eeven lang als breed is , zoo trekt over de

Hoeken B , F en D , namentlyk die het verſte

van elkanderen zyn gelegen , eenen Cirkel,

Tot dien einde trekt de regte Linien BT en

FD , deelt dezelve ieder in twee gelyke de-.

len , als in I en K , en regt op de Perpendicus

karen HI en HK , deeze zullen malkander in

H doorſnyden ; neemt dan het Punct H voor

Centrum , en met de Radius HD beſchryſt

een Cirkel, 200 zullen de Hoeken B , F en

D in de Circumferentie koomen.

Meet vervolgens de lengte van de Radius

HD.0.2

.
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HD , laat dezelve zyn by voorbeeld van 58

Roeden , zoekt in de Tafel de kleine Radius

welke het naaſte met deeze lengte van 58

Roeden overeenkoomt, zoo zult gy die vin

den te zyn van de Vyfhoek ; deelt daarom

uwen Cirkel in vyf gelyke deelen , en trekt

de deelpuncten door regte Linien te zamen ,

zoo hebt gy de Irreguliere Figuur verandert

in een Reguliere Vyfhoek BNMLP.

Desgelyk wanneer de RadiusHD was ge

vonden gelyk te zyn aan 75 Roeden , welke

volgens de Tafel het naaſte koomt aan de

kleine Radius van de Zevenhoek , zoo zoudet:

gy in uwen Cirkel een Reguliere Zevenhoek

moeten beſchryven , en desgelyks met alle

andere Poligonen.

Men kan zig in dit voorſtel ook van de

manier van de Ridder St. JULIEN bedienen .

Die Autheur beſchryft boven de Irreguliere

Fig. 54. Figuur een Quadraat ABCD , het welke byna

1

eeven
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op dezelfde wyze ,

ceven zoo veel Terrain beſlaat als de
gege

ven Figuur, en trekt de Diagonalen AC en

BD die malkanderen in E doorſnyden : Dan

uit E als Centrum , met de Radius EC , be .

ſchryft hy om het Quadraat een Cirkel. De

Binnen -poligonen kanmen vervolgens vinden

als wy hier boven geleert

hebben.

Wanneer de Irreguliere Figuur meerdere
PLAAT

lengte als breedte heeft , als AMOCBFDGIE , XXIII.

zoo beſchryft in plaats van een Quadraat een Fig. 55.

langwerpig. Vierkant HKPL , en trekt om

het zelve een Ovaal ofte Eyrond, op deeze

wyze : P en K voor Centra genomen , met

eene Radius na believen ,, befchryft twee boog

jes die elkander in doorſnyden , dit Punct

Q dan voor Centrum nemende , met de Wyd

te QP, trekt de Boog PK . Wederom uit

P en L , met eene Wydte na believen , be

ſehryft twee Boogjes, die malkander doorſny.

O 3 den
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den in R , en uit dit Punct als Centrum , met

dezelfde Radius trekt de Boog LP ; het zelfde

verrigt zynde aan de Zyden LH en HK , zoo

is het Eyrond beſchreeven .

Neemt vervolgens in uwen Paſſer de Wydte

van de Poligonen , naar maate gy
die groot

ofte klein hebben wilt, en meet deeze wydte

rond in de omkring van het Ovaal, die wat

vergroottende ofte verkleinende, tot dat 'er

eindelyk niets overblyft ; dus bekoomt gy, een

Figuur STWNYX , welkersZyden alle van

gelyke lengte zyn , en waar door de gegeven

Irreguliere Figuur veel nader tot het Regulier

zal zyn gebragt.

Aanmerkingen.

Men moet in het beſchryven van de Poligo;

nen agt geven , dat altyd twee Zyden als TW

en XY , de lengte van het Ovaal koomen af

te fnyden , om daar door te vermyden de

kleinte der Hoeken , indien de Poligonen in

V en
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V en Z kwamen te eindigen : Daarom is de

Figuur uit een eeven getal Zyden beſtaande ,

beeter als die uit een oneven getal Poligonen

is te zamen geſtelt.

Zoo wanneer de ſituatie van het Terrain

toelaat, van by N en S meerder buitenwaarts

te kunnen uitſpringen , dan kan men meerdere

breedte aan het Eyrond geven , met de Radius

LR te verkorten ; waar door dan het Ovaal

nader aan de Cirkelrondte koomt , en diens

volgens de ingefchreevene Veelhoek meerder

Regulier wort:

1

Hoe men een Irreguliére Figuur zal verſter

ken , welkers Zyden en Hoeken eene

bekwaame grootte hebben .

Laat de voorgeſtelde Figuur zyn een Irregu

liere Zeshoek ABCDEF, de lengte der Zy. Fig. 56.

den en grootte van de Hoeken zoo als die in

de Figuur zyn aangetekent. Om deze Poligo

nen te verſterken , deelt alle deszelfs Hoe

04 ken
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ken in tweën gelyk door de Linien GH ,

GK , enz.

Laat ons hier tot een voorbeelt verſtrekken

de ongeſchikte Poligoon- linie AB, en let op

de grootte der Hoeken waar tuſſchen dezelve

is gelegen. Den Hoek FAB van 94 graden ,

vind ik in de Tafel het naaſte te koomen aan

de Poligons-hoek van den Vierhoek , en de

Hoek ABC , zynde van 137 graden , zal het

naaſte met die van den Agthoek overeenſtem

Zulks geeft my te kennen , dat het

Bolwerk , 'twelk voor het Punct A moet wor

den gelegt , na dat van een Reguliere Vier

hoek , en het Baſtion te leggen voor het Punct

B, na dat van een Reguliere Agthoek moet

worden geproportioneert.

Tot dien einde befchryft op AB twee ge

en 57. lykbeenige Driehoeken ABO en ABS , de

Beenen AO en B O moeten gelyk zyn aan

de Binnen -poligon van een Reguliere Vier

men.

Fig. 56

hoek
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hoek = 59. 21 , en de Beenen AS en BS ,

gelyk aan de Binnen-poligon in den Agthoek ,

volgens de Tafel = 72. 3',

Meet van 0 tot L , eene lengte van 12.21 ,

de halve Keel in den Vierhoek , en trekt LM

evenwydig met AB ; deeze LM is de halve

Keel, die gezet moet worden van A tot P.

Maakt desgelyks SN en SQ ieder van 17

Raeden, gelyk aan de halve Keel in den Agt.

hoek , zoo als die in de Tafel wort gevonden ,

en trekt NQ ; deeze zal zyn de begeerde hal

ve Keel, die gemeeten wort van B tot T.

Op dezelfde wyze makende OV = OX

21. 8 ' de Capitaal in den Vierhoek ; zoo zal

VX gelyk zyn aan de Capitaal Al ; en nee

mende SY = SZ = 23. Il de Capitaal in den

Agthoek , zoo zal Y Z gelyk worden aan de

begeerde Capitaal BW .

De Capitalen en halve Keelen dus gevon

den hebbende, kunt gy trekken de Defensa,

Linien

1 .

O 5

1.
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Linien TI en PW . Om verders de Faces

en Flancquen te bepaalen , zoo maakt den

Hoek ITR = 830-8' , zynde den grooten

Stryk -hoek van den Vierhoek ; en den Hoek

WPU = 80° - 471 , de groote Stryk -hoek in

den Agthoek.

Fig. 57. Het bewys van deeze bewerking is van

zelven klaar : Want de Linien LM, VX ,

N Qen YZ, zynde parallel met de Bazis AB ,

zoo volgt, dat de Triangels OLM en OVX

gelykformig zyn met den geheelen Triangel

ABO , en de Triangels SNQ en SY Z met

den grooten Driehoek ABS mede gelykformig.

Dies heeft men AO , AB :: OL , LM ::

OV, vx , dat is , de Binnen-poligon van

een Vierhoek , is tot myn Binnen-poligon om

te 'verſterken A B ; als de halve Keel ofte Ca

pitaal van den Vierhoek , is tot de halve

Keel of Capitaal tot de Poligoon AB beho

rende.

Nog
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Nog is AS,AB :: SN , NQ :: SY, YZ ,

ofte, de Binnen -poligon in den Agthoek, is

tot myn gegeven Poligon AB ; als de Keel

ofte Capitaal in den Agthoek , is tot de Keel

of Capitaal die ik zoeke.

In plaats van deeze twee gelykbeenige Tri

angels kan men dit zelfde door een ongelykzy

digen Driehoek bewerken.

Zy ten dien einde de Bazis A B wederom Fig. 56.

de Poligon om te verſterken. Beſchryft op

dezelve een ongelykzydige Triangel A & B ,

waar van de Zyde A & gelyk is aan de Bin

nen -poligon van een Vierhoek , en B & gelyk

aan die van een Reguliere Agthoek.

Van & tot L , meet & L = 12. 2 /de lengte

der halve Keel in den Vierhoek , en trekt Lm

parallel met AB ; deeze L m is dan gelyk aan

de begeerde halve Keel A P.

Maakt &N= 17 Roeden de lengte der hal

ve Keel in den Agthoek , en Nq weder even

wydig -

t



220 THÉORIE VAN DE

wydig getrokken met AB, zal de lengte der

halve Keel B T bepaalen.

Wederom van & tot V gemeeten 21. 8' ,

zoo zal V x gelyk zyn aan de Capitaal AI ;

en makende &Z gelyk aan 23. 1) , zoo zal de

evenwydige Zy de grootte van de Capitaal

BW aanwyzen . Men moet hier op
alleen

agt

geven , dat de deelen van den Vierhoek ор
de

Linie A& , en die van den Agthoek op de

Zyde B& moeten worden afgemeeten.

De deelen van een Irreguliere Veſting kan

men ook zeer gemakkelyk door de Regel van

Driën berekenen : Want

1

A &, AB :: & L, L me

dat is 59.2 , 65.7 :: 12.2 , Lm

I 2.2

1314

1314

657

59.2 $ 97 $$ 4 > 13.5 = Lm a AP.

2009

31

&B,

1



VESTING • BOUW .

N q& B , A B :: & N , N 9

72.3 , 65.7 : ; 17. , N ,

17.0

f

45990

657

72.3

315.
171660 $ 15.4 = N = BT .

3934

32

A &, AB :; & V , V %

59.2 , 65.7 : : 21.8 , VX

21.8

5256

657

1314

59.2 . 143796 24.2 = V AI

7484

II

B &, A B :: & Z , Z y

72.3 , 65.7 : : 23.1 , Z Y

23.1

657

1971

1314

$7767 $ 21. Zy = B_W .

71

72.3

Deeze}
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Deeze voorverhandelde wyzen om de dee

len van een Irreguliere Poligon door Conſtruc

tie vinden, ofte te berekenen , zyn zeer ge

makkelyk , en daarom veelmaalen in de Prac

ticą gebruikt geworden. Dog deDog de geenen ,
die

zig aan eene meerdere naukeurigheit willen

verbinden , zullen geen volkomen genoegen

in deze manier van bewerking kunnen nemen ,

om dat beide de halve Bolwerken , zoo wel

van den Vierhoek als van den Agthoek , na

een en dezelve Binnen -poligon A B zyn gepro

portioneert geworden , daar nogthans de hal

Keelen van deze twee Veelhoeken in groot

te verſchillen ; waar uit derhalven wort ver

oorzaakt , dat de deelen van den Agthoek

kleinder worden , terwyl in tegendeel die van

den Vierhoek vergrooten : Want om de waa

re lengte der Poligonen te bekomen , waar na

deeze twee halve Bolwerken moeten worden

geproportioneert, zoude men tot het Baſtion

ve

van
7

주

7
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1

van den Agthoek , de differentie der halve

Keelen BT en AP , tot AB moeten addee ,

ren , en tot dat van den Vierhoek , dat zelfde

verſchil van AB aftrekken , (geſtelt zynde ,

dat men dezelfde Courtine PT tot beide halye

Bolwerken wil behouden , om Secunde Flanc

quen te vermyden .)

Om in dezen meerder genoegen te geeven ,

zal ik dit volgende Exempel hier nog byvoe

gen , en daar door aantoonen , op wat wyze

men met veel meerder accuraatheit, de waare

lengte der deelen eener Irreguliere Veſting

kan bereekenen.

1

Tweede en betere manier , om de Declen van

een Irreguliere Veelhoek te berekenen .

Wy zullen wederom het zelfde voorbeeld

hervatten , en ſtellen AB Fig. 56. de Poligan

om te verſterken.

Stelt alvorens Fig. 58. , LK = 38.4 , KS PLAAT

$ 17. , de Courtine en halve Keel in den Agt- XXIV ,

hoek ;

.

2



924 THEORIE VAN DE

hoek ; als ook LM = 34.8 , GL = 12.2 ,

de Courtine en halve Keel in den Vierhoek ,

200 als die volgens de Tafel worden gevon:

den . Men zal dan bekoomen een Secunde

Flancq MK, die hier niet behoorde gevon,

den te worden ; dit zal altoos gebeuren , zoo

dra een half Bolwerk van den Vier- of Vyf:

hoek , met een van eene meerdere Veelhoek ,

op dezelfde Poligon-linie koomt te vallen .

Om hier in te remedieeren , kan men de

Courtine in den Vierhoek eeven groot met die

van den Agthoek neemen , en alle de andere

deelen des Vierhoeks mede in evenredigheit

vergroten : Dit kan des te eerder geſchieden ,

om dat de Defens- linie van den Vierhoek , vol.

gens de Tafel, meede kleinder als die van

den Agthoek wort gevonden.

Om dan te vinden hoe groot GL Fig. 59.

zal worden , zegt

De Courtinę in den Vierhoek ,

i
s
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is tot zyn Keel :

Als de Courtine LK , in den Agthoek ,

tot de begeerde Keel GL.

Ofte 34.8 , 12.2 : : 38.4 , GL

38.4

488

976

366

}
34.8 .. 46848 13.5 = GL,

1200

IQ

De verdere Linien van den Vier- en Vyf

koek , zoo als die na de geſtelde lengte van

de Courtine verandert worden , bekoomen dan

de grootte , als in de onderſtaan de Tafel is

uitgedrukt.

Bin . Pol. Capitaal h . Keel Def.-lın

Vierhoek 65.4. 24.1

Vyf hoek 03.01

1 |

1 13.5 | 70.7

12.6 6.63
21.8

Р Men

>

1
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Men ſtelle zig dan voor een gefortificeert

Front DLKT Fig. 59. , waar van alle de

Deelen zyn bekent , zoo als wy die zoo date

lyk hebben gevonden ; en dat ' er vereiſcht

worde , een Poligon A B Fig. 58 van een gege

ven lengte , te verſterken , gelykformig met

het gezegde Front.

Tot dien einde addeert LK = 38.4

KS = 17 ,

GL = 13.5

komtGS = 68.9

Fig. 59. Fig. 56.

En zegtGS, GL :: AB , AP.

GS , GD :: AB, AI,

GS , KS :: AB, BT.

Nog GS, ST :: AB , BW .

Op deeze wyze de Capitalen en halve Kee

len gevonden hebbende , kunt gy trekken de

Fig. 56. Defens-linien P W en TI : Anders kunt gy

ook



/



Tafel B Pag. 228 .

Tafel, van de lengten der Binnen -poligo

nen , wanneer de Poligons-hoeken

yan verſchillende grootte zyn,

Poligons

hoeken .

V VI VII VIII IX X XI XII oneind.

hoek.hoek.hoek ,hoek .hoek. hoek . hoek. hoek. Hoek.
Veel .

Vierhoek.
64.5 65.3 67.6 68.9 69.9 70.771.4 71.9 77.7

Vyfhoek. 64 4 66.7 68. 69. 09.8170.5 71. 76.8

Zeshoek. 67.5 68.8 69.8 70.671.3 71.8177.6

Zevenhoek. 71.172.1 72.973.6 74.1 79.9

Agthoek. 73:4 74.2 74.9 75.4 81.2

Negenhoek. 75.2 75.9 76.482.2

Tienhoek, 176.777.283.

Elfhoek ,
77.983.7

Twaalfhoek. 84.2
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ook zonder de lengtens der Capitaalen te be

rekenen , maken de Stryk-hoeken WPT en

ITP zoo groot als die volgens de Tafel zyn

gevonden. De Faces en Flancquen kunt gy

vorders bepaalen , zoo als alreede is geleert.

Dit zelfde verrigt zynde op alle de verdere

Poligonen van den Irreguliere Veelhoek , zal

dezelve na begeeren weezen verſterkt ; dog

doordien de Capitalen van twee teegens elk

anderen leggende halve Bolwerken , niet altoos

van eene egaale lengte zullen zyn , zoo moet

om het geheele Baſtion , dat daar uit

moet worden geformeert, te fluiten , de Face

van het eene verlengen , tot dat met de Face

van het andere te zamen koomt.

Op dat men dees voorgaande rekening des

te gemakkelyker zoude kunnen verrigten, heb

ik de nevenſtaande Tafel hier bygevoegd ,

waar in men met den eerſten opſlag de groot

te van ieder Binnen -poligon, wanneer die tus

gy ,

P2 fchen
1



228 THEORIE VAN DE

ſchen verſchillende Hoeken is inleggende , kan

vinden , de Courtine in den Vier- en Vyfhoek ,

zoo wel als in alle andere Veelhoeken , gelyk

geſtelt zynde aan 38.4!

By voorbeeld : Men begeert te weeten de

lengte der Binnen -poligon , wanneer een van

zyne Hoeken overeenkoomt met de Poligons

hoek van den Zeshoek , de andere met die

van den Tienhoek. Volgt tot dien einde de

horizontale Streep van den Zeshoek , en ziet

waar de Verticale van den Tienhoek dezelve

doorſnyd , makende het Ruit alwaar 70.6 ſtaat

getekent ; deeze zal dan zyn myn begeerde

Poligon , en zoo met alle andere.

Deeze tweede wyze om een Irreguliere Po

ligon te verſterken, hoewel meerder met de

conſtructie van de Reguliere Fortificatie over

eenſtemmende , en daarom beeter zynde als

de eerſtgegevene manier, is nogtans niet zon

der gebreeken. 1. Om dat, zo als wy alree

de
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de gezegt hebben , de Capitalen van twee te

gens elkanderen leggende halve Bolwerken

van ongelyke lengte zynde, veroorzaakt, dat

eene der Faces van het zelfde Baſtion moet

worden verlengt , terwyl de andere verkort.

2. Dat, vermits de Poligon -linien merkelyk in

grootte kunnen verſchillen , ook de Flancquen

van de eene Poligon grooter zullen vallen als

die van een ander Poligon, en derhalven on

gelyke Defenſie maaken. Hoe dit laatſte kan

verbeetert worden zullen wy nu aantoonen in

deeze onze

Derde Manier.

Wy zullen nogmaal het zelfde Exempel be

houden , en ſtellen de Zyden en Hoeken ge

geven als voren. Deeze Zyden als Poligonen

aangemerkt , zullen niet alle onderling met

malkander in grootte geproportioneert zyn ,

overeenkomſtig met de grootte der Hoeken ,

P 3 oyer :

1
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' t

waar tuſſchen dezelve zyn inleggende ; intee

gendeel zal het dikwyls gebeuren , dat een van

de kleinſte Zyden tuſſchen de grootſte Poli

gons-hoeken , en wederom een veel grootere

Zyde tuffchen de kleinſten dier Hoeken gele

gen zy ; geene dan notoirlyk volgens de

voorſchreevenę wyzen van verſterken , yeel

Irregulariteit moet veroorzaaken.

Dies is het ten hoogſten nodig , dat men

deeze Poligonen , behoudens hunne zelfde po

ſitie , door zommige derzelver wat te vergro

ten , en andere wederom te verkleinen , tot

die vereiſchte Proportie , in aanzien van hun

ne naaſtleggende Hoeken brenge, ' t welke wy

agten door dit volgende middel 't alderbeſt

te kunnen geſchieden.

Voor eerſt lette ik op de grootte van ieder

Hoek in myn gegeeven Figuur, en zie met

welke Poligons-hoek in de Tafel At die het

>> 1

Fig. 56.

naaſte

Pag. 29.
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2

paafte overeenkoomt ; dus vinde ik , dat

4 FAB het naaſte is aan de 4 Hoek.

L ABC .. 8 Hoek,

LBCD 7 Hoek

LCDE ,

L DEF 6 Hoek.

LEFA

5 Hoek,

. 9 Hoek

Daar na geeve ik agt op de lengte van

ieder Zyde van de Figuur, en tuſſchen welke

Zoort van Poligons-hoeken die is inleggende,

ſtellende daar neevens de grootte van zooda

nigen Poligon, zoo als die in Tafel B * vinde.

Op die wyze

[ AB = 05.7 ? ! (44 en 8 ? = 68.9
BC = 68. 18 Lienal * 71..

CD = 66.2017Len ska = 66.7

DE=65. 5 en 6 L
js

= 64.4

JEF = 73.21H102 en 92 69.8

(FA = 61.331 12 2 en 4LIHT= 09.9
add. add.

399.4 410.8

Als

has. 128 .
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Als dán addeere ik alle de Zyden van myn

Figuur te zamen om te hebben 399.4 ; heç

zelfde doende met de Poligonen volgens de

Tafel gevonden , vinde ik die = 410.8.

Om nu te weeten , hoe groot ieder Poligon

van myn gegeven Figuur zoude moeten wee

zen , om onderling ten aanzien van de Hoe

ken , waar tuſſchen die zyn geleegen , in even

redigheit te zyn , zoo zegge

Gelyk de zom van de Poligons-linien vol

gens de Tafel gevonden ,

is tot de zom van alle de Zyden van myn

gegeven Figuur;

Alzoo is ieder Poligon in de Tafel,

tot de Zyde van myn Figuur tuſſchen de

zelfde Hoeken begreepen.

Ik hebbe dan nodig deeze Zes Regelen

van Proportie te bereekenen :

410.8 , 399.4 : : 68.9 , 67.

410.8 , 399.4 ; : 71.1 , 69.1
;ܐܪܝ

410.8 ,
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-

198

het

de

OD

410.8 , 399.4 :: 66.7 , 64.8

410.8 , 399.4 : : 64.4 , 62.6

410.8 , 399.4 : : 69.8 , 67.9

410.8 , 399.4 : : 69.9 , 68.

De Zes uitkomſten die in den laatſten Term

yan ieder Regel ya Proportie worden uitge

drukt, met de gegevene lengtens der Zyden

yan de voorgeſtelde Figuur vergelykende, ziet

men hoe veel elks dier Zyden te groot of tę

klein wort beyonden : Dus is

AB te klein 1.3

B C te klein 1,1

CD te groot 1.4

DE te groot 2.4

EF te groot 5.3

FĄ te klein 6.7

Om

S
1

]

P 5

Men zoude zomwylen kunnen opmerken , dat de differen .

eien hiet zeer klein worden bevonden , 't welke wy verklaaren

meerder by geval als met voorbedagtzaamheic te zyn vooitgeko.

men : Al waaren deze verſchillen edog mer bepaaldheit grooter,

zoude deze Regel daarom niet minder van waarde zyn , zoo als

nog in ' t vervolg zal blyken. Ook agte ik hier nodig te zeggen,

dat ik niet wil verantwoorden om Critiques te ontgaan , of de

Figuur , zoodanig als die hier is opgegeven wel mogelyk kan Nui.

xen , hebbende my vergenoegd met de grootte der Hoeken en

lengte der Zyden , zoo na inogelyk was met de Tranſporteur en

Dafter af te meeten , zonderdaar omtrent eenige uitrekeninge 1

dock ; het welke in der daad mecs laftig als nuttig zyn zoude.
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ZOO

Om nu ieder van deze Zyden , in Poligonen

van bekwaame lengte te veranderen ,

deelt eerſt alle de Hoeken van de Figuur in

tweën gelyk door de Linien AN , BP , CX ,

Fig.60. enz.; verlengt dan A B tot aan b , dus dat Bb

zy = 1.31 , die AB te klein was bevonden ;

en trekt door b tot aan de naaſtgelegene Poli

gon in q , en parallel met BP , de onbepaalde

regte Linie .Gq , 200 zal Bq gelyk worden

aan Bb :

BQ

Want LABP = L.B bq

LPBC = L.Bqb

maar LABP = LPBC

dan Bbq = LBqb

dieswegen Bb =

Verlengt wyders de Zyde BC tot aan 6,

Om nu te weeten hoe groot Cc moet zyn,

merkt dat BC 1.Il te klein was gevonden ,

als ook dat dezelve vermindert is door het deel

Bq = Bb = 1.3' , zoo dat het reſterende ge

deelte
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:

deelte qC in alles 2.4'te klein zal vallen ; welk

verlies wederom door Cc moet worden ver

goed , die daarom dezelfde grootte van 2.4

moet bekoomen.
Vervolgens moet door ' c

wederom getrokken worden de onbepaalde

regte Hr evenwydig met CX , om te hebben

Cr = Cc als voren .

CD was volgens aantekening te groot 1.4 ,

hier afgetrokken Cr = 2.4 , 200 zal dan D

te klein zyn i Roede , welke derhalven de

lengte moet zyn van Dd ofte Ds.

DE was te groot 2.4 , hier af Ds = I. ,

reſt s E , nog te groot 1.4 = Et = Ee.

Vervolgens heeft men E F te groot bevon

den 5.3 , waar by nog koomt Ee = 1.4 ; zoo

dat in 't geheel e F te groot zal zyn 6.7 : Meet

daarom van F tot u deze 6.7 = F f.

Eindelyk was A F 6.7 te kort , zoo dat

Ff daar by gedaan zynde, Af zyne behoor

lyke lengte zal verkrygen.

1

De
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1

De Poligonen , die ik door dit middel heb

bę bekomen , zyn dan Ab, 96 , rd , st , eu

en fA , welke ik ieder na de tweede opgege

vene manier kan verſterken : Dit zal des te

gemakkelyker vallen , om dat de twee Capi

talen tot een en het zelfde Bolwerk behoren

de , van gelyke lengte zullen zyn ; dit zelfde

zal ook plaats hebben omtrent de Keelen ,

zoo dat ik tot ieder Baſtion , maar eene Capi

tale, en eene halve Keel nodig hebbe te be

rekenen .

De Courtinen zyn ook alle aan malkander.

gelyk , als cok de Flancquen van de Baſtions ,

op een Poligons -hoek van den Zeshoek of

daar boven gelegen : 't is wel waar , dat de

lengtens der halve Keelen , veeltyds voor een

gedeelte op eene naaſtgelegene Zyde zullen

komen te vallen ; dog hier legt niets aangele

gen , vermits de Ingangen der Bolwerken

nogtans hunne zelfde Wydte blyven behouden.

De"
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1

De eenigſte Irregulariteit, die deze manier

van bewerking zoude agterlaaten , zal dan al

leen beſtaan in het fluiten der Bolwerken ;

om datmen zommigeder Faces zal moeten vera

lengen , terwyl andere daar en tegen worden

verkleint, en daar door de Defens -linien mede

ongelyke lang zullen vallen. Dog dit is on

mogelyk te vermyden , ten zy men weeder in

andere nadeelen koome te vervallen : Want

om de Bolwerks-hoeken te veranderen , het

welke hier toe eenigzins een middel zyn zou

de , hebbe niet raadzaam geoordeeld , om dat

daar door de gelykformigheit , en dus ook de

vereiſchte overeenkomſt met het regulier zou

de zyn weggenoomcr .

Zommige zouden miſſchien inbrengen, dat

de Hoeken van de gegevene Figuur , niet vol

koomen gelyk zynde aan de Poligons-hoeken

waar na de uitrekening is geſchied, ( zoo is

LFAB van 94 graden verſchillende van den

Poli

1
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1

Poligons-hoek in den Vierhoek) deze bewers

kinge daarom niet accuraat kan wezen ; dog

deze zwarigheit is zeer gering en gemakkelyk

opgeloſt , wanneer men de moeite wil neemen

van de Capitalen en halve Keelen te bereke

nen , op ieder graad, ja zelfs minuit , die een

Poligons-hoek boven de 90 graden hebben

kan , en dan na hunne gevondene lengtens ,

die van de opgegeve Figuur te proportioneren ;

welk werk van groote moeite en weinig nut

tigheit zynde, wy gaarne aan andere willen

overlaten.

Deze onze laatſte manier heeft niet zonder

menigvuldig reekenen kunnen geſchieden : Eg

ter is het ten hoogſten noodzakelyk wanneer

men een Fortificatie in de Practycq wil bren

gen , dat men de grootte van ieder voornaam

deel bepaalt hebbe, kunnende men zig in de

zen gevalle niet op het afmeten der Schala

van het geprojecteerde Plan , al is het zelve

nog
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nog zoo naukeurig gemaakt, volkoomen ver

trouwen : Dog is 't zaake , om zulks alleen

op het Papier te verrigten , dan kan men de

moeyelykheit van het menigvuldige reekenen

wel vermyden : Waar toe wy dit volgende

middel voor de eerſtbeginnende zullen aan de

hand geeven.

Laat zyn A B de Schala van de gegeven PLAAT
XXV.

Figuur om te verſterken , van zulk eeneleng, Fig. 61,

te , als de Zom der Binnen -poligonen in de

Tafel, met dezelfde Poligons-hoeken van uw

gegeven Figuur overeenkomendę, ofte zoda.

nig gedeelte van die Zom als gy begeert.

Deze Zom hadden wy gevonden = 410.8 ;

wy hebben daar van genomen de zesde Part

3 68.5 ; voor de lengte van onze Schaal A B.

Trekt uit A , de regte AC van onbepaalde

lengte , makende met de eerſte een Hoek

BAC na begeeren.

Meet af uit A , in deze Linie eene lengte

AD

/ 4
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1

AD , gelyk aan & Deel van alle de Zyden

yan
de gegeven Figuur, en trekt de Puncten

B en D door eene Linie BD te zamen .

Vervolgens trekt uit ieder verdeelinge yan

de Schaal A B , met BD parallel de Linien ,

welke aan hunne eindens met gelyke Cyffer,

getallen zyn geteekent ; zoo bekoome ik daar

door eene tweede Schaale AD , waar van de

deelen alle met die van de eerſte AB zullen

geproportioneert wezen , als alle de Zyden

yan myn Figuur te zamen genomen , tot de

Zom der Poligonen in de Tafel gevonden ,

dat is , als 399.4 tot 410.8 : Want alle ' de

Driehoeken binnen de grotere Triangel ADB

beſlooten , zullen met dezelve en onder mal

kanderen gelykformig zyn.

Om dat nu ieder van myne Poligonen (20

danig als wy hunne juiſte grootte hebben be

paalt ) , met die van de Tafel tuſſchen de

zelfde Hoeken inleggende, meede in reeden

zyn ,
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1

1

zyn , als de Zom van alle myne Poligonen

(die ook de lengte van alle de Zyden der Fi

guar uitmaken ), is tot de Zom der daar me

de overeenſtemmende Poļigonen in de Tafel;

200 zal daar uit volgen , dat wanneer ik de

Poligonen van myn Figuur , (200 als die door

Vergrooting ofte verkļeining hebbe gevonden)

op de Schala AB afmeete, dezelve vervol

gens op de Schaal AD overgebragt zynde ,

alle gelyke lengte met die in de Tafel tuſſchen

dezelfde Hoeken begrepen hebben zullen .

Om nu nog kortelyk het gebruik van de

Schále AD aan te toonen , zoo zoekt in Ta

fel B Pag. 227 de grootte van jeder Binnen :

Poligon , tuſſchen dezelfde Hoeken als de Zy

den van myn Figuur begreepen ; dus begin ,

nende van A na B , tot C en D, en zo ver. Fig. 6

en 61 ,

Volgens , zal men vinden de eerſte = 68.9 ,

de tweede = 71.1, de derde = 66.7 , en zo

yoorts . Dan meete ik op de Schaal AD de

lengte

1



242
THEORIE VAN DE

1

lengte van de eerſte , en ſtelle die van A tot

b , tot welk einde ik A B hebbe moeten vere

lengen ; en trekke qG evenwydig met PB .

Voorts van q tot c gemeeten volgens dezelve

Schaal, eene lengte van 71.1 , zoo zal qc me

de zyne behoorlyke lengte bekoomen. Des

gelyks neeme in mynen Paſſer eene lengte

van 66.7 voor de derde , en meete die van

r tot d; en gaa op dezelfde wyze voort , tot

dat in A wederkoome.

Alle de Poligonen van myn Figuur op de

ze wyze gevonden hebbende , dan blyft 'er al

leen over een ieder van dezelve na het Regu

lier te verſterken.

Tot dien einde willende weeten de lengte

der Capitaal en halve Keelen van het Bolwerk

voor de Punt A te leggen , zoo zoeke dezelve

in het klein Tafeltje op Pag. 225 , alwaar die

overgebragt tot eene Courtine yan 38.4 vinde

uitgedrukt , zynde de lengte der Capitaal •
1

24.1 ,1
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24.1 , die der Keelen = 13.5. Van gelyken

om de Capitalen bG en qs , als ook de lengte

der halve Keelen bL en qT te vinden , zoekt

deze deelen in de Tafel van het Regulier , in

de Colom van den Agthoek , om dat LABC

daar mede het naaſte overeenkoomt ; gy zult

de eerſte vinden = 23.1 = bG = qs , de an

dere = 17 = bL = qT. Op deze wyze de

Capitalen en Keelen (welke alle op de Schaal

AD Fig. 61 moeten worden afgemeeten ) zon

der rekenen bepaald zynde , denke niet , dat

men eenige de minſte zwarigheit zal vinden

om het overige te voltrekken.

Zoo men , na dat deeze conſtructie ten

eenemaal is volbragt , de grootte van ie

der Deel begeert te weeten , dan moeten

die Deelen weder op de eerſte Schaal. A B

worden afgemeeten , welke hunne waare

grootte in Roeden - Maate zal te kennen

geeven ,

Q2
Hos
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Hoe men ' een Irréguliere Plaats“, welkers

Buiten -poligonen van bekwaame lengte 1

zyn , zal verſterken.

Wanneer alle de Poligons - hoeken van de

Figuur om te verſterken , gelyk, of grooter

zyn' als die van een reguliere Zeshoek , 200 is

in dezen geen de minſte zwarigheit : Men

heeft dan maar de gegeve Buiten -poligonen

alle te deelen in twee gelyke deelen , op de

zelve regthoekig te ſtellen de perpendicularen

ieder = { van zyn Poligon , en te trekken de

Defens- linien van onbepaalde lengte ; vorders

te neemen de Faces = 1 van dezelve Poligon ,

en de Figuur te voltrekken , op gelyke wyze

als in de reguliere Fortificatie is verhandelt

geworden.

Maar wanneer een Poligons-hoek van den

Vier- of Vyfhoek , naaſt een ofte tuſſchen

twee andere grootere Hoeken is geleegen ,

dan heeft dit een weinig meerder omſlag :

4

Wy

1
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1

Wy zullen ' t na het Regulier, waar na dog

alles zoo na als mogelyk is moet worden ge

im
ſchikt, tragten te bepaalen. -

Laat gegeven zyn ZNAT = 45 graden, Fig.62:

zynde de halve Poligons - hoek in den Vier

-hoek , L.CBD = 70 gr. = Poligonshoek

in den Negenhoek , en AB tuſſchen dezelve

Hoeken begreepen van zoodanige lengte , als

in Tafel B worf gevonden , dat is , van 69.9 !.

Stelt deze Poligon volkomen na het Regu

lier , ' volgens onze tweede opgegeve manier

te zyn verſterkt, en dat getrokken zy de reg

te GQ , die de Buiten- poligon zal verbeelden ;

verlengt ook de Defens-linie GC tot aan de

verlengde Capitaal in D.

Van dit verſterkte Front zyn my alle de

Deelen bekent. Volgens Tafel A is BC =

18 , BQ = 22.8 , QT = 67.6 , als ook

LGCA BCD = 13 ° - 44' de kleine

Stryk-hoek inden Vierhoek . En in het Ta

s

Q 3 feltje 2

1

!
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feltje op Pag. 225 vindt men GC = 70.7 ; de

overige deelen die ook in de voornoemde Ta

felen worden gevonden , kunnen tot ons te

genwoordig oogmerk niet dienen . Alleen

reſteert my nog te weeten de grootte van den

Hoek GOD , en lengte der Linie PG , de

welken ik op dees volgende wyze bereekene.

| In de ABCD is geg. LCBD = 70 ° - ol

LBCD= 13 44

add.

83 44

van 180

ſubſt.

LCDB = 96 - 16

Om CD te vinden , zegt

Sin. LCDB, CB : : Sin.L CBD , CD

99402 , 18 :: 93969

18

o

1

751752

93969

99402 769144717. CD

097478 ) 70.7 = GC

1бо add.

87.7 = GD

Nog
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Nog is Sin. LCDB, CB :: Sin. LBCD , BD

99402 , 18 :: 23740

18

189920

23740

99402 447379.0 4.3=BD

29712 )22.8 = BQ

add.

27.1= DO

In den Driehoek GDQ is ons derhalven

bekent de twee Zyden GD en DQ, als ook

de Hoek CDB tuſſchen dèze Zyden begree

pen. Om nu LDQG te vinden , zoo be

dient u van deze zeer bekende Regel:

Gelyk de Zom der twee bekende Zyden ,

is tot hun Verſchil;

Alzo is den Tangens van de halve Zom der

twee onbekende Hoeken ,

tot de Tangens van het halve Verſchil dier

Hoeken.
2:17

୧ + GD

1

I

1
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GD = 87.7GD 87.7 ::

DQ = 27.1 DR = 27.1

add . ſubſt.

Zom = 114,8 Verſchil = 60.6

LCDB = 960- 161

yan 180

1

reſt 83 - 44

2

izomder 2 onbek. Hoek. = 41 52

10 is own

Zom . Verſchil,Verſchil., Tangens.

114.8 , 60.6 ; ; 89620

60.6

܂܃܂܃

537720..

5377200

esco $38330
6

2

9.5 114.8 ... $4399740 47308

$ 3 $3306 Szynde

Tangens

van bgó. 1911Verſchil der HoekenGOD

en DGQ.

De
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Dehalve Zom der onbekende Hoeken was

II
O

hier voren gevonden = 41 ° , 52

hun Verſchil = 25 - 19

add.

komt [ DOG = 67

Daarentegen was LDBC gelyk geſtelt aan

70 graden ; Waar uit blykt, dat in dit geval ,

de Bụiten- en Binnen - poligonen niet parallel

met malkanderen zullen koomen ' te loopen.

Trekt daarom QL en GS met de Binnen-po

ligon evenwydig, zo zullen de Hoeken GOL

en PGS ieder gelyk zyn aan 2 gr. 49 min,

Om nu verder GQ te vinden , zoo ſtelt

deze Proportie:

Sin.ZGOD , GD :: Sin. LGDQ, GQ

92175 , 87.7 :: 99402

87:7

*

1

92175

695814

695814

795216

$ 777$$$.4 % 94.6 = GQ
477895

5310

0.5. AN

} 246= 2
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Al was 't , dat men den Hoek CBD groter

ofte kleinder als zyne geſtelde grootte , edog

niet veel onder de 60 graden genomen hadde ,

zoo zoude,nogthans GQ zyne zelfde lengte ,

als mede LGQL zyne gevondene grootte

hebben bekoomen ; om dat de Buiten-poligo

nen van den Zeshoek en daar booven , alle

van gelyke lengte zyn , ende tot hunne . Ver

ſterking meede volkoomen dezelfde conſtructie

wort gebruikt.

Laaten wy nu de zaak eens omkeeren om

tot ons eerſte doelwit te geraken , en ſtellen ,

dat 'er gegeven zy een Buiten-poligon , wiens

lengte is bekent, en gelegen tuſſchen dezelve

grootte van Hoeken HGQ en GQX als in

het voorgaande is gevonden ; en dat ' er ver .

eiſcht wort , deeze Poligon-linie gelykformig

na het Regulier te verſterken . Om dit te

verrigten heeft men dan niets anders te doen ,

als ор dezelve te maaken de Hoeken TOG

1

1

en

1
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en QGC , de eerſte zoo groot als de kleine

Scryk -hoek in den Negenhoek, min 20 - 49' ;

de andere gelyk aan de kleine Stryk -hoek in

den Vierhoek , plus 20 - 49' ; 200 zal men

hier door het beloop van de Defens - linien

bekoomen: Om hunne lengtens te vinden kan

men deze Regel van Drieën gebruiken.

Gelyk de ſtraks gevondene Buiten -poligon

GQ , is tot de Defens- linie QT of GC :

Alzoo is myn gegeve Poligon , tot zyne

Linien van Defenſie.

Stelt myne Buiten -poligon gegeven = 83

Roeden , dan is

94.6 , 70.7 . :: 83.

83

2121

5656

1

97.6 .... $ $ 68.1 % 62 Roeden aan de

1979

23

Defens- linie die uit den kleinſten Hoek moet
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getrokken worden. Beide die Linien op de

ze wyze , ofte 'anders door behulp van de

gelyk -beenige Driehoeken gevonden hebben

de , is zeer gemakkelyk het overige te vol

tooyen , zonder dat wy nodig hebben zulks

weder hier te herhalen.

Wyhebben hier voren gezien, dat de Hoek

GQD kleinder is als de L CBD , van een

Hoek LQG = 2°-49' ; in tegendeel is de

Hoek QGN even zoo veel groter als de

LTA N. Waar uit volgt, dat wanneer

een kleine Buiten -Poligonshoek, by voorbeelt

van 100 graden , tuſſchen twee andere van

120 graden ofte daar boven , is inleggende,

hoewel ik volgens de Tafel vinde ' , deezen

Hoek van 100 graden het naaſte aan den

Poligons-hoek van een Vyfhoek te komen ,

nogtans in dit geval maar op een Vierhoek

moet worden toegepaſt: , Want vermits

tuſſchen deze twee grotere Poligons-hoeken

.

is
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1

-

is gelegen , zo'wort de Binnen -Poligons-hoek

aan ieder zyde eens , en dus tweemaal ver

kleint met eenen Hoek van 20-491, makende

te zamen 50-38' ; 't welke van de 100 graden

afgetrokken zynde , reſt 94° -22' voor de

grootte der Binnen -Poligons-hoek , en die dan

veel nader aan den Vier- dan aan den Vyf

hoek zal komen. Hier uit volgt ook , dat een

-Buiten -Poligons-hoek , groot 90 graden , mede

gelegen tuſſchen twee andere Hoeken van 120

of meerdere graden , dan de eerſtgezegde

Hoek niet zeer bekwamelyk kan worden ver

ſterkt , ofte ten minſten , dat zyn Bolwerks

hoek beneden de 60 gr. zal komen te vallen .

Op dat men zig in alle voorvallen , hoedanig

ook de Hoeken neffens malkanderen kunnen

komen te leggen , zoude weten te gedragen,

zo hebbe daar toe Fig. 65 vervaardigt , en

de groote van ieder Deel of Hoek 'zoo als PLAAT

XXVI.

ik die bereekent hebbe, daar in aangetekent.

De
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1

De Lezer heeft dan maar de Hoeken van zyn

gegeve Figuur, die beneden den Zeshoek

zyn , met die van Figuur 65 te vergelyken ,

om te weten , welke aan den Vierhoek , en

welke aan den Vyfhoek het naaſte komen ,

om daarnaa de grootte van den verkleinde

Hoek te reguleeren.

De manier , om volgens de gegeeve lengten

der Buiten-Poligonen naar binnen te verſter

ken , heeft het voordeel, dat de Bolwerken

als van zelve in de Poligons-hoeken komen te

Nuiten , zonder dat men daar toe nodig hebbe

de Faces te verlengen of te verkorten ; daar

en tegen het nadeel, dat , vermits de Buiten

Poligonen van de gantſche Figuur alle van on

gelyke lengte kunnen zyn , ook de Faces,

Flancquen en andere Deelen , tot ieder vandie

Poligonen behorende, met elkander in grootte

zullen verſchillen , en daar door eene ongelyk

heit in de defenſie zal veroorzaakt worden.

Ons

V
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Om eene Irreguliere Poligoon - linie die al te

kort is, te verſterken.

Wanneer eene al te korte - Poligoon AB , Fig.63:

naaſt eene lange zyde AI is geleegen , zo kan

men , indien de gelegentheit van het terrain

zulks toelaat , beide deze Poligonen tot eene

bekwame grootte brengen. Tot dien einde

moet men de lange zyde A I yerkorten , en

daar van afneemen ( by voorbeelt) het gedeelte

AH ; en vorders trekken de linie BH , welke

langer word als AB, 200 zullen BH en HI

de begeerde Poligonen zyn , die men verſter

>

ken moet.

Zoo wanneer de kleine Poligoon AB, tus

ſchen twee groote A I en BQ is inleggende,

kan men ook deze kleine Poligoon vergroten ,

en te gelyk de grootere Poligonen verkleinen :

Want nemende van AI wederom het gedeelte

AH , van BQ het deel BK , en trekkende

de linie KH , 200 zullen IH , HK en KQ

weder
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2

weder de begeerde Poligonen zyn ; om dat ,

terwyl de zyden A I en BQ verkleinen , de Po

ligon A ВverandertinHK die groter is als AB.

Maar door de Poligonen HB en HK wort

een gedeelte van de binnen leggende Plaats af.

genomen , by aldien'er nu verhinderingen zyn ,

waarom men niet naar binnen de Plaats mag

naderen , maar dat men daar en tegen de vry

heit heeft, om een weinig buitenwaarts te mo

gen uitſpringen, als dan zal men zig van deze

volgende manier kunnen bedienen,

Verlengt de kleine zyde A B tot aan V ,

dus dat AV zy van zodanige lengte als gy
die

begeert, en trekt QV , 200 zullen A V en

QV weder uwe begeerde Poligonen zyn .

Dit laatſte kan zeer wel geſchieden , wan

neer de Poligons-hoek ABQ van eene daar

toe genoegzame grootte is, op dat LAVQ

die kleinder wort, nog eene bekwaame wydte

hebben kan .

Indien
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A

1

Indien men nu ſtellen wilde , dat men gantſch

geene verandering in de Binnen-poligonen kan

maken , maar dat men integendeel genood

zaakt zy dezelve te fortificeeren , zoodanig

die in grootte zyn gegeven , zoo kan men de

halve Keel AD , ofte een gedeelte van de

zelve, op de langere Zyde AI laaten vallen ;

op wat wyze zulks geſchied , hebben wy hier.

voren overvloedig aangeweezen.

Indien de Poligon AB zoodanig kort was,

dat men geen één half Bolwerk daar op kan

ſtellen , dat is , wanneer niet boven de 35 à

40 Roeden lengte heeft , zoo kan men die

Poligon voor Courtine aannemen , en de eene

halve Keel op Al , de andere op BQ laaten

vallen , als ſ'ig . 64. Pl. XXV wort vertoont.

. - Dog de naaſtgelegene Zyde B Q vermits derz

zelver kortheidshalvenniet toelatende , om bei.

de halve Keelen BF en FR te kunnen inhou.

den , heeft men zig dikwyls vergenoegd ,

R met
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Plaat met een half Bolwerk BCDE Fig. 66. daar

XXVII.

op te plaatzen : Als dan moet men in agt ne

men ; dat de Bolwerks-hoek C nooit minder

worde dan van 60 graden.

Om dit te conſtrueeren , laat GF zyn de

lengte der halve Keel , van het Baſtion dat

voor de Punt F moet koomen te leggen ; en

vermits de kleine Stryk-hoeken, tot den Zes .

hoek en daar boven behoorende , ( waar onder

wy L ABF meede begrypen ), alle zyn =

189 - 26', zoo maakt - L BGC daar aan ga

lyk , en trekt G C. Maakt vervolgens Hoek

GBC = ior ° - 34' , en getrokken BC, die

met G C te zamen koomt in C , Zo zal L BCG

de begeerde Bolwerks-hoek zyn =

De Capitale B C yan dit halve Baſtion ,

moet zyne tegenoverſtaande Face IH defen

deeren : Maar om dat deze defenſie te open

legt, en de halve Bolwerken te weinig ruimte

bevatten , zoo moet men zig niet , dan in

1

60 graden .

1

de

C
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de uiterſte noodzakelykheit van dezelve be

dienen .

Het gebeurt zomtyds, dat eene Irreguliere

Poligon A B zoodanig kort wort bevonden , Fig. 67.

namentlyk van 18 , 24 á 30 Roeden , dat men

dezelve na de voorſchreve manier niet behoor

lyk fortificeeren kan. Wanneer in dit geval

de Hoeken FAB 'en ABG daar toe genoeg

zaame grootte hebben , zoo kan men de Zy

den A F en G B verlengen , tot dat dezelve te

í zamenkoomen in C ; vervolgens den Hoek

ACB voor Poligons-hoek aannemen , en daar

op
conſtrueeren. het Bolwerk NKDML.

Ik heb gezegt , dat de Hoeken FAB en ABG

eene genoegzaame grootte moeten hebben , op

dat door het verlengen der Zyden FA en GB de

L'ACB groot genoeg worde, om een Bas

tion daar op te kunnen maaken , en welke

Hoek daarom niet minder mag zyn dan

van 90 graden. Om nu de minſte grootte

R2 der
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der Hoeken FAB en ABG te bepaalen ,

200 weet men dat

LABC + LBCA + LCAB = 21

LBCA

LABC
+ ZCAB = L

LGBA +LABC+ZFAB +ZCAB = 4 L

LGBA + LFAB = 31

ofte 270 graden , 't welk te vinden was.

Om een Poligon - linie, die al te lang

is , te verſterken

Op wat manier men , wanneer eene lange

Poligon, naaſt eene al te korte Zyde is ge

leegen , beide die Poligonen tot eene bekwa

me lengte brengen kan , hebben wy alreede

Pag. 255 en volgende genoeg getoont , dies

zullen wy ons daar meede tegenwoordig niet

ophouden , maar zullen hier thans leeren :

Eerſtelyk , op wat wyze men een lange Po

ligon , in twee of meer andere van behoorlyke

lengte
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lengte kan veranderen ; daarna, alle Poligonen

van wat lengte die ook mogen zyn , en zonder

dat men de vryheit hebbe om dezelve te ver

anderen , op de beſte en bekwaamſte wyze

tragten te verſterken.

Laat tot dien einde zyn AB een Poligon Fig. 68.

die te lang wort bevonden. Om dezelve in

twee andere van behoorlyke lengte te veran

deren , neemt in uwen Paſſer een Poligon ,

zoo groot of klein als gy die begeert te heb

ben , en met die Wydte uit A en B als Cen

tra beſchryft twee Cirkelboogen, die elkander

in C doorſnyden, trekt vervolgens de Linien

AC en BC , deze zullen dan zyn uwe begeer

de Poligonen.

't Is wel niet noodzakelyk, dat de Linien

AC en BC volkoomen van gelyke lengte ge

noomen worden ; men kan de eene wel wat

groter dan de andere nemen , agt gevende op de

differentie der Poligons-hoeken DAB en ABF .

R3 Indien
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Fig. 69. Indien de Linie AB was van zoodanige

lengte , dat meer dan twee Poligonen vereiſcht

wierden boven dezelve te beſchryven', zoo

deelt A B in twee gelyke Deelen in C , en

regt op dezelve perpendiculair CD , van zo

danige lengte , als gy uw boven de Linie AB

wilt uitbreiden ; trekt vervolgens de regte Li

nien AD en PD , deeltze beide in twee ge

lyke Deelen in E en G , en ſtelt op dezelve

de Perpendicularen E F en GF , die elkander

in F zullen doorſnyden ; neemtdan F tot Cen-,

trum , en met de Wydte FD beſchryft de

Boog ADB; deelt vorders deze Boog in zoo

veel Poligonen van bekwaame lengte als die

kan inhouden , zoo zullen AH , IIL en LB

weder uwe begeerde Poligonen zyn,

By aldien men nu wil ſtellen , dat de gege

ve lange Zyde niet mag worden verandert,

zoo kan men om die te verſterken, deze vol

gende manier gebruiken.

Wanneer
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:

}

Wanneer deze Poligon de ordinaire lengte

niet te veel overtreft , kan men die volgens

de gemeene wyze , alleen met Bolwerken op

de Punten verſterken ; maar om dat hier door

die Bolwerken te wyd van elkanderen , en dus

de Defens-linien te lang zouden vallen , zoo

kan men dit verhelpen , met de lengten der

Capitalen te verminderen , en de halve Keelen

daarentegen wat groter te neemen , gevende

ook aan de Defens - linien eene lengte van

70 Roeden , welke lengte wy bepaald hebben

de grootſte te zyn , die daar aan mag gegeven

worden.

De Heer VAUBAN , welke altyd na binnen

verſterkt , vergenoegd zig in dezen gevalle ,

met zyne Perpendiculaar wat te verminderen ,

makende dezelve gelyk aan , of' } van de

lange Buiten-poligon. Dit koomtvolkoomen

overeen met het geene wy 200 aanſtonds ge

leert hebben ; alleen hebben wy hier op eene

R4 Binnen

1
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Binnen -poligon willen toepaſſen , 't geene de

Heer VAUBAN op een Buiten.poligon hadde

verrigt.

Dog de Linie om te verſterken veel langer

zynde, zoo kan men die als twee Poligonen

aanmerken , en een Baſtion omtrent het mid

den op dezelve conſtrueeren ; welk Baſtion ,

om dat op eene regte Linie is gelegt, een

plat Bolwerk genaamt wort.

PLAAT Om het zelve te beſchryven: Laat 4 CAB

XXVIII

Fig. 70.
gelyk zyn aan den Poligons - hoek van den

Twaalfhoek , en LABD gelyk aan die van

een Reguliere Zevenhoek , ofte het naaſte

daar aan komende.

Stelt de Linie AB lang 50. Roeden .

In Tafel B vindt men de Irreguliere Poli,

gon van den Twaalfhoek en oneindige Veel

hoek , gelyk aan 84.2 ; desgelyks die van de

oneindige Veelhoek en Zevenhoek = 79.9 ,

addeert dezelve te zamen , zoo heeft men

164.1 ,
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164.1 , en zegt dan om de Poligon AG te

vinden :

164.1, 150 :: 84.2 , AG = 77

A B = 150
21

Reft BG = 73

$

1.

De Binnen-poligonen AG en BG dus ge

vonden hebbende, kan men de Capitalen en

halve Keelen bereekenen, op dezelfde wyze ,

als wy alreede hebben geleert: Wy agten on

nodig zulks wederom hier te herhaalen.

De gegeeve Zyde A B van nog meerder

lengte bevonden werdende , kan men twee ,

drie of meer Platte Bolwerken op dezelve

plaatzen ; in welk een geval wy niet geloven

de Lezer eenige zwarigheit zal ontmoeten ,

na al het geene wy over deze Stoffe verhan

delt hebben : Waaromme wy ons kortheids

halven niet zullen ophouden met zulks hier te

bereekenen.

RS De

)
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1

De Heer Du Far * gaat in het maaken

van de Platte Bolwerken geheel anders te

werk. Wy zullen kortelyk zyne manier hier

byvoegen.

Deelt de lange Zyde A B in twee gelyke

Deelen , laat het zyn in G , ſtelt op dezelve

perpendiculair de Capitale GF , maakende de

zelve lang į AG of BG ; meet van G , tot

H en tot L , de lengte der halve Keelen ,

ieder gelyk aan { AG ,

De Flancquen zyn meede van dezelve leng

te der halve Keelen , en maaken met de Cour

tine een Hoek AHS = 100 graden. Vor

ders getrokken zynde de Faces FO'en FS ,

zoo zal het Platte Bolwerk zyn getekent.

Volgens deze Conſtructie worden hier be

koomen de Secụnde Flancquen MP en RQ ,

en de Bolwerks-hoek wort dan in 't geheel

maar Wyd bevonden 78 gr. 4 min . Dit is

+

van

* Maniere de fortifier de Mr. DE VAUBAN ,
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van dien Autheur geenzins te verwonderen ,

vermits hy in de conſtructie van alle de Veel

hoeken , tot den Twaalfhoek ingeſlooten ,

deze Hoek niet grooter wil als van 10o gra

den , zoo als men in zyne Tafelen kan vin

den . Op eene andere plaats agt hy dezen

Hoek van geen de minſte aangelegendheit te

zyn , mits dat dezelve niet beneden de 60 , en

niet ver boven de 100 gr. inhoude.

Hier in is de Heer Du Fay met de Heeren

ܪ

DEIDIER , ROZARD , Le BLOND en meer an

dere , die met hem over de conſtructie der

Werken van den Heer VAUBAN geſchreeven

hebben , zeer verſchillende ; welke Schryvers

tot alle de Veelhoeken van den Zeshoek en

daarboven , altoos dezelfde lengte van Per

pendiculair hebben gebruikt , daar door de

Bolwerks-hoek na maate van de Poligons-hoek

doen vergroten , en de Faces het zelfde Front

naar buiten laten behouden. De Heer Ro

1

ZARD
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9

ZARD * geeft zulks in zyne Voorreeden duide:

lyk te kennen , alwaar hy ſprekende van de

conſtructie volgens de Heer VAUBAN , zig al

dus uitdrukt :

Ik handele ten eerſten over de conſtructie

van het Capitale Werk van dien Autheur ,

beginnende van den Vier- , Vyf- en Zes

„ hoek , na welke de Proportien niet meer

veranderen , van wat getal van Zyden alle

de Veelhoeken daarboven cok mogen zyn " ,

en waar onder de oneindige Veelhoek byge

volg meede moet worden begreepen. En in

der daad, wat redenen kunnen dog worden

gevonden, dat de Bolwerks- hoeken , na dat

die te voren te gelyk , en in dezelfde maate

met de Poligons-hoeken hadden toegenomen ,

daarna , niettegenſtaande de aanhoudende ver

meerdering derzelver Poligons-hoeken , we

derom in grootte zouden verminderen.

De

1

* Nouvelle fortification Françoiſe.
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De nadeelen der Secunde Flancquen heb

ben wy hier voren Bladz. 129 en volgende

breedvoerig genoeg getoont ; weshalven wy

die hier ter plaatze meede verwerpen , en oor

deelen , dat de Bolwerken op eene regte Linie

geplaatſt; op dezelfde wyze , dan die van alle

de andere Veelhoeken boven den Vyfhoek ;

moeten worden geconſtrueert, zoo als wy het

middel daar toe hier boven hebben aange

weezen :

Een nadeel nogthans van zeer groot gewigt

en 't tegenwoordig geval byzonderlyk betref

fende , kunnen wy niet voorby hier nog aan

te haalen , het zelve beſtaat hier in :

Wanneer een Plat Bolwerk , naaſt een hoek

Bolwerk is gelegen , zo zal de Secunde Flancq

RQ meede konnen dienen tot defenſie van

de Face SF ; daarentegen wort de defenſie

van de Face IK vermindert door het gedeelte

Flancq NS. Indien men nu het Terrain bui

ten
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ten de Veſting van rondsomme egaal ſtelle,

zoo zal het hoek Bolwerk het zwakſte zyn ,

en daarom de Face KI eerder als NF van

den Vyand worden geattaqueert ; waar uit

derhalven blykt, dat door het maken van de

Secunde Flancq R Q , de defenſie van het

zwakſte deel wort vermindert , terwyl aan

het ſterkere eene meerdere ſterkte wort toege

voegd; 'twelke ten eenemaal ſtrydig is tegens

onze 7de Grondregel, welke behelft, dat overal

eene egaale ſterkte moet gevonden worden.

Fig. 71 .

Hoe 'men een inſpringende Hoek.

zal verſterken.

Laat 'er gegeven zyn om te verſterken den

inſpringende Hoek ABC. Zoo wanneer het

Terrain zulks toelaat , zal men beſt doen ,

dien Hoek af te ſnyden door de regte Linie

AC, en deze voor Binnen -poligon aan te ne

men . Hier door bekoomt men dan het voor

deel, dat de Hoeken A en C worden vergroot

en
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en des te bekwaamer om verſterkt te worden .

Men gewind ook meerdere ruimte van binnen

in de Plaats , daar nogthans minder lengte

Wals om AC , dan om de Poligonen AB en

BC te verſterken zal benodigt zyn.

Dog laaten wy in het tegenwoordig geval

ſtellen , dat men de gegevene Poligonen AB en

en B C moet blyven behouden , als dan heb,

ben veele zig vergenoegd, met op de Punten

A en C als na gewoonte Bolwerken te plaat,

zen , makende in den inſpringende Hoek een

Redant EDF , om dus uit deszelfs Faces ED

en DF, die van de naaſtleggende Baſtions te

kunnen defendeeren ende beſtryken. Wan

neer de Faces ED en DF van ' t Redant te

lang vallen , ofte dat de Hoek EDF door

hunne zamenkomſt geformeert , ' te fcherp

worde , zoo heeft men dezen Hoek afgeſne

den door eene regte Linie GL,'en daar door

bekomen de FiguurEGLF, waar aan mendan

de naam van Platteform heeftgegeven . Hoe

1

>



272 THEORIE VAN DE

X

Fig. 72.

Hoe eenvoudig deze manier van conſtructie

ook mag voorkoomen , kan dezelve nogthans

met veel vrugt worden geappliceert, voorna

melyk wanneer de Hoek B niet al te groot

wort bevonden ; egter hadde men in dezen

meerder overeenkomſtig met het Regulier kun

nen te werk gaan , zoo als wy in het volgende

voorbeeld zullen aantoonen .

Laat ons gemakshalven ſtellen A B = BC,

en LA = Le ; zy ook gegeven ABC

= 130 graden , deelt dezelve in tweën gelyk

door de regteDN, zo zyn de Hoeken ABN en

CBN ieder = 115 graden , hier afgetrokken

LBGD , die wy in alle Poligonen van den

Zeshoek tot de oneindige Veelhoek hebben

groot bevonden 180 - 261, reſteert de halve

Bolwerks -hoek BDG = 90 graden 34 min.

Als de Hoeken A en C geſtelt worden te

zyn van 120 graden , ofte Poligons - hoeken

van een Reguliere Zeshoek, zoo is de Keel

1

AG

t
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AG volgens de Tafel = 13.4 , om dan B G te

vinden , zegt

Sin. LDBG , DĠ : : Sin.LGDB, BG

DG volgens de Tafel gelyk ſtellende aan

67.6 , zal men BG vinden = 74.1 , hier toe

geaddeert AG = 13.4 , komt voor de geheele

AB 87-5 , en van B G afgetrokken GI =

38.4 , zal reſten de Keel BI = 35.7.

Zoo nu de Zyden AB en BC kleinder wa

ren gegeeven als 87.5 , dan zoude men de

halve Keelen mede in evenredigheit moeten

verkleinen , 't welke zoo wy geloven geen de

minſte zwarigheit zal vinden.

Deze manierom een inſpringenden Hoek te

verſterken , is zekerlyk veel beter als de vos

rige, om dat het Baſtion IODPL , dat hier

door wert verkregen, veel meerder ruimte

bevat , als men gemeenlyk aan de Redans en

Platte -formes gewoon is te geven,

* Vermits in dit geval de Faces O D en DP

S een

$
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een inſpringenden Hoek ODP formeren , kan

men dezelve veranderen in eene regte OP ,

deze zal dan van beide de Flancquen der we

derzydſe Bolwerken kunnen worden beſtreken ;

en doordien dezelve de verlengde Capitaal

DB regthoekig koomt door te ſnyden , zoo

zal het Vuur , regthoekig daar uit gemaakt

wordende , parallel met die Capitale loopen ,

en dus de beſte rigtinge hebben , die men daar

aan kan geven : Hier door bekoomt men dan

eene Platteform IOPL.

Maar wanneer de gegeve Poligonen AB

en BC van ongelyke lengte zyn , en dat de

Hoeken A en C meede in grootte verſchillen ,

zoo kan men hier in te werk gaan , op dezelf

de wyze als wy omtrent de uitſpringende

Hoeken op Pag. 230 en volgende geleert

hebben , en laaten een gedeelte der Keel van

het halve Bolwerk tot de kleinſte zyde beho

rende, op de grootere vallen ; dat is , men

Fig. 73.

1

neemt

:
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P
1

w
e

20

C
O

9 ,

ar

neemt de zom der gegevene Zyden A B en

BC, en verdeelt dezelve in twee andere Po

ligonen AT en OC, agt gevende op de diffe

rentie der Hoeken A en C ; dan trekt men

OD parallel met BN , die de Hoek ABC

in tweën gelyk ſnydt, en verders de gevon

dene Poligonen ieder afzonderlyk verſterkt

hebbende, bekoomt men de halve Bolwerken

IPDT en LSNO gelykformig met het Re

gulier. Wil men nu deze gelykformigheit

behouden , zoo moet men om die twee halve

Bolwerken te ſluiten , het deel DN van de

Capitaal meede met Wal en Borſtweering

voorzien ; anders kan men trekken de Face

DS , om daar door het Baſtion IPDSL te

formeeren , en de ruimte DSN te gewinnen.

Het is waar, dat hier door de regulariteit

wel eenigzins zal wezen gekrenkt, dog vinde

voor my onmogelyk , het zelve volkomen in

alles met het regulier overeenkomſtig te bepalen.

B
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Hoe men cen Poligons-hock, die minder is

als 90 graden , zal verſterken.

De Poligons-hoeken kleinder als regt , kun

nen niet bekwaamelyk verſterkt worden :

Waaromme men dezelve zoo veel mogelyk

is moet zoeken te ontgaan , door de Figuur

van de Plaats zodanig te veranderen , dat

alle deszelfs Hoeken tot eene . behoorlyke

grootte worden gebragt, gelyk zulks al veel

maalen , edog niet altoos zonder koſten kan

geſchieden. In andere gevallen , waar in de

ſcherpe Poligons-hoeken onvermydelyk voor

koomen , heeft men daarentegen gemeenlyk

het yoordeel , dat dezelve door de ſituatie van

het Terrain voor een Vyand moeyelyk zyn

te genaken : Als by voorbeeld , wanneer die

Hoeken in een .Moeras uitſpringen , ofte een

uitſteekende punt van een Berg of ontoegan

kelyke Rotz bevatten , ook veeltyds door het

te zamen loopen van twee Rivieren worden

bepaalt ;

.

A
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bepaalt ; welke Hoeken dan met te minder

: zorg behoeven gefortificeert te worden.

De Autheuren hebben tot verſterking van

de kleine Poligons-hoeken verſcheidene manie

ren opgegeven , waar van wy hier eenige zul

len ter neder ſtellen

Laat zyn ABC de gegeven Hoek om te PLAAT

verſterken. Zomtyds heeft men dezelve voor
XXIX.

Fig. 74.
Bolwerks-hoek

aangenomen ,
en door AB en

BC het beloop van de Defens - linien ver

beelt ; vervolgens de Flancquen D T en GN

binnen de Plaats laaten vallen , en daar door

het Bolwerk TDBGN bekoomen .

Deze manier is wel niet te verwerpen ,

wanneer men de vryheid heeft , om binnen de

Plaats in te ſpringen: Maar dan heeft men

cyen het zelfde, als of men de Poligons-hoek

AL C grooter als A B C verſterkt hadde ,

waarom deze oploſſing niet volkoomen aan

den eiſch van het Vraagſtuk voldoet. Men

zoudeS 3
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zoude derhalven deze Flancquen kunnen weg

laaten , en behouden het Deel AD : Dit kan

aan de defenſie van den Scherpenhoek geen

nadeel toebrengen ; dog de Faces van de

nevensleggende Baſtions , zullen dan uit de

Secunde Flancquen B O en B P moeten be

ſchermt worden .

Maar geen gelegentheit hebbende om na

binnen de Plaats te kunnen naderen , heeft

men zomtyds een Baſtion op de gegeven

Fig. 75.
Hoek ABC na buiten geconſtrueert, maken

de ten dien einde de kleine Stryk-hoeken

BAL en BCL na begeeren , (of welke men

omtrent van dezelfde grootte kan neemen , als

die van een reguliere Vyfhoek volgens de

Tafel werden gevonden ), om te hebben het

beloop van de Defens- linien A L en LE :

Maar om dat deze Linien van defenſie hier

te lang zullen vallen , en door hunne te za

menkomſt een al te kleine Bolwerks -hoek

ALC
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ALC formeeren , zoo heeft 'men daar van

afgeſneden den Driehoek LST, laatende de

Faces DS en GT nog eene behoorlyke

lengte behouden ; vervolgens getrokken de

Perpendiculaar PO midden op ST , en gelyk

derzelver, ofte van zodanige lengte , dat,

na datmen heeft getrokken So en OT, de

ze Linien malkander bekwamelyk defendeeren

konnen , te gelyk dat de Hoeken DSO en

OTG van eene genoegzamegrootte worden.

Wanneer de Hoek A B C zeer klein is , Fig. 76.

zoo zal de Tenaille SBT des te grooter

worden , welke als dan zomtyds verandert

wort in het Front yan een Hoornwerk , zoo

als de Figuur aantoont ; en wort ook veelma

len een klein Ravelyn ofte halve Maan daar

voor gelegt.

Alle deze voorzeide manieren , om een

ſcherpe Poligons-hoek te verſterken, zyn zeer

gebrekkelyk , zoo als ook meer andere , die

1

$ 4 wy
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wy daarom onnodig agten hier by te voegen .

Het befte middel dat ons bekend is om zoda

nige Hoeken te fortificeeren , is door behulp

van Buiten -werken , wanneer die met oordeel

worden geplaatſt.

VAN DE VERSTERKING DER PLAAT:

ZEN IN EEN ONGELYK TER .

RAIN GELEGEN .

IN

V

N ’t voorgaande hebben wy opgeloſt, de

voornaam te zwarigheden, die 'men in de

Figuur van een Irreguliere Plaats kan komen

te ontmoeten , geſtelt zynde zodanige Plaats

op eene effene Vlakte të zyn gelegen : Dog

eene andere ongeregeltheit doet zig veeltyds

voor, zo door de ongelykheit van den grond

die men verſterken moet , als door de ver

ſchillende hoogtens waar door de Plaats kan

wezen omſingelt.
Ons voornemen is geen

zins alle de gevallen , die in dit laatſte kunnen

2

voora



PL . XXIX .

B

Fig. 74 .
D

ج
ح

G

L

P
T

O

DA
B

Fig. 75.

B

Fig. 70



-ર
ા
ઇ

S
-

ક
ર
ણ:

** ત્ય
ાંન

ી
ની

n કર્થિક
૧

અ
ફ
લ
ા
ણ
ાહક..!

જ
ા
ળ

X

પfM
જ



VÉSTING . BOUW . 281

voorkoomen en oneindig varieeren konnen , te

verklaaren : Dit zoude van ons eene zeer

breedvoerige befchryving vorderen ; om het

welke te vermyden , wy ons alleen vergenoe

gen zullen , met deeze weinige algemeene

Grondregels hier ter neder te ſtellen.

1. Moet men de uiterſte Punten van de

grootſte Hoogtens met Veſtingwerken bezet

ten , zoo om uit dezelve over de mindere

Hoogtens te kunnen commandeeren , als om

voor te koomen , dat de Vyand, die occus

perende , niet over de Veſtingwerken domi

neeren zoude.

2. Altocs tragten bedekte communicatie

van den eenen na den anderen Poſt te

hebben.

3. Wanneer zig eene grootere hoogte bui

ten de Veſting bevind, moet men die meede

binnen den omtrek der Werken van de plaats

tragten te brengen , ofte dit niet kunnende

$ 5 geſchie
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geſchieden , zoo moet men die hoogte afzon

derlyk verſterken , om den Vyand het ge

bruik daar van te beneemen.

4. Men moet zoo veel mogelyk voorko

men , dat geen Deel van de Fortificatie geën

fileert, nogte door eene grootere hoogte van

buiten gecommandeert werde, veel minder

van agter in den rugge gezien .

Ten einde de Enfileer-ſchooten te beletten ,

moet men in het Deel dat geënfileert wort ,

Traverſes , Blindes of Epaulementen opwer

pen. De plaatzen die gecommandeert wor

den , kan men zomtyds veiliger maken , met

zommige Deelen tegen de commandeerende

hoogte overleggende wat te verhoogen , en

eene meerdere hoogte aan de Borſtweering te

geven , in welk geval men dezelve met twee

Banquetten kan voorzien : Anders kan men

ook Schietkatten opwerpen , eensdeels om

die Deelen des Wals welke agter hunne Mafla

zyn
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等 。

zyn gelegen , voor de Commanderende of

Enfileer-ſchooten des Vyands te bevryden ;

anderdeels , om daar doer met het voorleg

gende Commandement , eene gelyke en zelfs

grootere hoogte te bekoomen , en den Vyand

200 veel mogeyk te beletten om zyne Batte,

ryen daar op te conſtruçeren.

Wat vorders de Verſterking van zodanige

ſituatien belangt , men moet daar in opvolgen

dezelfde Grondregels , die wy zoo in de Re:

guliere als Irreguliere Fortificatie hebben

voorgeſchreven ; cdog konnen hier zommige

gevallen wel eenige uitzondering lyden ; Als ,

wanneer een Scherpenhoek op een ontoegan ,

kelyke Plaats koomt te vallen , ofte de uitſte,

kende Punt van een Rotz formeere, zoo be.

hoeft men zig over de grootte van zoo een

Bolwerks-hoek niet te bekreunen : Zomtyds

-kunnen hier ook doode Hoeken worden ge

vonden , dewelke om dat voor den Vyand

ongea
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ongenaakbaar zyn , dan geen de minſte nadee!

konnen toebrengen.

De principale Konſt , om een ongelyk Ter

rain te verſterken , beſtaat in het reguleeren

van de Profilen , die hier in ieder ſtuk van

de Fortificatie zeer verſchillende kunnen zyn ,

en waar omtrent men niets zeker als op de

plaats zelve kan bepaalen ; dog waar in een

beķwaam Ingenieur zig zeer gemakkelyk za!

weten te ſchikken.

Het weinige , dat wy over de Irreguliere

Fortificatie hebben gezegt , oordeelen wy

genoeg te zyn , om den Leerling eenig

denkbeelt daar af te doen geworden , en

het welke wel verſtaan zynde, agten wy

dat zig in alle voorkomende gevallen wel

za! weten te gedragen , hoewel wy veele

met voorbedagtzaamheit hebben onaangeroert

gelaaten , als zynde geenzins ons tegenwoor

dig voorneemen , een compleet Boek over

de

a
b
y
t
o

1
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El de Veſting-Bouwkonſt in't ligt te brengen ,

maar alleen om haare Grondreegelen zeer

kortelyk tot nut van de Eerſtbeginnende te

Verklaaren , waaromme wy dan hier meede

pok de Irreguliere Fortificatie beſluiten .

EINDE



cili

len in 4to .

I

O IO O

By de Drukkers" dezes zyn nog gedrukt

en te
bekomen navolgende Werken :

Aantekeningen van Oude Perzonen

- die over de 100 Jaaren geteeft

hebben , met hunneLevens
wys.

In 8vo. 060

Adelyk en Aanzienlyk Wapenboek, !

met eene menigte Genealogien

van Adelyke en Aanzienelyke

Familien . 2 Delen in Folio.
65 00

Bartjens Cyfferboek geheel uitge

werkt door H. Haanſtra. De

2 60

Boſch , Zamenſpraak tuſſchen een

Jood en Koopwan. In Octavo. - 2 " Ο

Brieven van Palinonie Sopher. 8vo.

Buma, Ifraëls Verdrukkinge. 4to. - 0 14 0

Reis door de Elizeſche Vel

den. In 8vo. O 18 O

Onderwyzer der Boeren. In 8vo.

Compendium der Kerkelyke Wet

ten door G. Nauta. In 4to. I IO O

Venema, vrye Meditatien. 8vo. o 9 a

Geographis' Woordenboek van
Friesland. In 8vo .

van Holland en Weſt

vriesland. In 8vo. о бо

Idfinga , Staatsrecht der Nederlan

den . In Folio .
4 14 0

Knoop , Hovenierkonſt. In 4to. 6 IO Q

Beſchryving van alle zoor,

ten van Appels en Peeren , ciera

lyk afgezet, 20

Knoopa

I 2 O

Ο ΙΙ Ο

1

! 1



оо

2 O

4 o

Knoop , Beſchryving van alle Boomvrugten ,

cierlyk na 't leven afgezet. 20

Eerſte Pylaar der algemene

Matheſis. In 8vo. 4 50

Jongmans Onderwyzer. 2

Delen in 8vo. 9 IO O

Wapenkundig Spel. 8vo. I

Courant Lezer. In 8vo. ο 16ο

Konſt der Notarien. In 8vo. I

der Procureurs. In 8vo. об о

van ' t Prediken . In 8vo. - I4 0

Muller , over de Bededag. In 4to. - 0 12 0Ο

Wysheid Salomons. In 8vo. - 0 18 O

Meyer, Gelovige Jood. In 8vo. 14 o

Mayvogel, Gulde Spiegel. In 8vo. O 14 O

Naukeurig berigt over de Comeet.
In 8vo. ο ΙΙΟ

Poilius, Gedigten. In 8vo I IO O

Strik , over de Catechismus. In 8vo.

Swarte , over het Avondmaal. 8vo. 8 o

Godvrugte Waarneming.

Verklaring over't N. Teſtam .

over Ezechiel. In 8vo . O 18 O

Toneel des Oorlogs. In 8vo. 6 10 O

Trommius, Concordantie. 3 Delen

in Folio. 32 00

Viller, Beſchryving van Mallabaar.

In 8vo. I 16 o

Uittrekzel van 't Werk van Jun

gius. In 4to. o 50

Wytze Foppes, Wondere der Na

tuur. In 8vo. ο ΙΙ Ο

de Conjunctie van Venus

met de Zon. In 8vo . I IO O

Zedemeeſter der Studenten. 8vo. : 0 16 0

2

I 2 O

O

O I 2 O

I 2 O

1



1



1

1

1



"

1






	Front Cover
	E 
	By HENDRIK GART 
	Namen der Linien en Hoeken aan een Veſting 8 
	Aanmerking, Іо 
	Van de Conſtructie der Veſtingen , 
	Om een Schala te tekenen, 
	Aanmerking, 
	Van de Gragt, bedekte Weg en Glacis , 
	Om de Gragt te tekenen , 
	Aanmerkingen over, de bedekte Weg en Glacis 
	Van 't Profil of verheeven tekening , 
	Hoe men den Inhoud van het Profil zal berekenen, 
	Aanmerking over de Buiten-doceeringen der Wallen, 
	D'an de Defens-linie , idem van de Faces, 
	Van de Hoek der Flanca op de Courtine, 
	Van de Bolwerks-hoek, 
	Van de halve Keelen, 
	Van de Secunde Flancquen, 
	Van het Orillon, en van de geretireerde, ronde 
	Van de Fauflebrayes of Onderwallen, 
	Van de Schietkatten 2 
	Hoe men een Contre-garde en Couvre-face zal tekenen, 
	Om een Hoornwerk te tekenen, 104 
	Hoe men enkelde en dubbelde Tangwerken zal tekenen, 
	Tweede manier van verſterken van den Heer Vauban, 
	Derde manier van verſterken van den Heer Vauban, 
	Aanmerkingen over de twee laatſte manieren van ver- 
	Van de Irreguliere Fortificatie, 
	Om een Irreguliere Plaats , indien mogelyk is, 
	Tweede en beetere manier om de Deelen van een Irre- 
	Hoe men een Irreguliere Plaats, welkers Buiten-poli- 
	Om een Poligoon-Linie, die al te kort is, te ver- 
	Hoe men een inſpringende Hoek zal verſterken, 
	Hoe men een Poligons-hoek, die minder is als 90 gra- 
	Van de Verſterking der Plaatzen in een ongelyk Ter- 

