
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

1

https://books.google.nl/books?id=lU1loNvaWIQC&hl=nl
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- is Erntfeſten, Hoochgheleerden
- - - - - - - --------- ---------

Ioncker HENDRICK van BRIENEN,
» - - - - - - - ' A- , -

ghedeputeerde van wegen des Vorſtendoins van

Gelderlant ter vergaderinge vande Heeren

- Generale Staten, veel ghelucx 3 Aut, 3 - -

" . . . . . . tº gº, vast tºe te v A :: vºl iſ tºe',

E ſterckten deſestijts, wekkemen ſlerckten

NQ noemen mach, te weten die door 'wſconſtich#..

H bekyt, met ſichtſtralen op misſie voordeel: ".

gheteyckent worden, ſijn inde Italiaenſche

# ende Franſviſche ſpraken ſoa overvloedelick

- "T"T" beſchreven, dat ymant dencken mocht dier

4 #ghedienteweſen : Dochtwee merckelcke redenen

hebben my beweeght derghelijckevock in onſe tael te doen. Ten -

eerſten, omdaer medetegherleven veel Nederduytſchen in die

ſpraken onervaren, als Kriegſluyden,' Boumeeſters,ende ander architeat.

tot wetenſchap van den beluſticht, waaruijt volghen can, niet

alleen# vanfoodanighe beſonderperſoonen,maer

oock daden ſtreckende tot dienſt desghemeene Eandts. Ten eers

tweeden, om dat onſ tale het ſelve(gbelijc oock alle 'ſtofdaer waren

ſwaricheyt in gheleghen is) veel beter uijtbeelden,ende gront

ker varclarencan als een ghetander. Zºan welckghe voelen
, ..." » -ºr 2, den



#, den hoochghelterden H. Adriaen van Roomen, Wiſconſinaer,

#" Ghentſer, ende Rector der Ghemeenſchool tot Leuven, niet

#" enſchijnt te verſchillen, uijt ſeker Wiſconſtighen handel, die

#" by van de 'viercanti e de frondts, onlangs in Duytſch heeft

laten uijtgaen, in Duytſch ºgh ick, datmenſoo wel Duytſch

mach heeten,alſ men de ſtof Wiſconſtich mach noemen: Twekk.

nadient ettelickeghekerden ſter wel bevalt, ende dat dier be

neven Cardania, des Duytſch wonderlickegheluckghe tſaem

voughinghe, onder de naturens vreemdicheden ſtelt, Libro

de ſubtilitate 11. (wie ſoudet van een Milanoë verwacht

hebben?)ſooſhynt mijn meyning ghenouchſaemin reden ghe

a" gront,# e' achtbaerheyt van ſukke,billichlick voor

ghewichtigher te houden is,dan van duyſent leecke ſchampers,

met nochduyſent daer toe, die hun ſelven laten voorſtaen meer

dan leecken te weſen. f. -

lck dinant miſverſtant van ſcodanighe my niet ſtootende,

-- - - - - - - en heh.mijn zwaarnemendaarom# maer debe

ſcrivinghe deſer ſtof hy een ºvergaert, in ſukker form als die

VE, hier toeghreyghent wort: Tottet wekkemy twee beſon

Methodi der redenen beweghen, deene,om voorbeelt te toonendes 'Oir
Mathematicis. dens die ick van KoR, doen ſy haermet, my inde "Wiſcon

ſten oefende, ghèleert heh, alwaerickſach dat ſy haerſehen

Maeda een manier voorſtelde, welke niet teghenſtaende de ſtof diens

wetenſchap ghy begheerdet u onbekent was,ick nochtans met

ter dºet merekte tot # der leering te ſtree

, kin, ende in nateurlicke redenen ghegront te weſen: V E. hiel

det daer voor, dat de Ariſtoteliſten heftelickghenouchvande

Oirden ſtreden, maar metterdaet weynichOirdensghebruyck:

tint. Dat'Remar mening van dertot een goet eindefº: -

tº,



doch voghdet ghy noch dijn eyghen ſin. jck ondertuſſchen

overweghende uwe redenen, teghen ſchriften en woorden van

anderen, ende daerdeur#dat ick niet en wiſte, vieleint

lickint vermoeden, my des Oirdens eyghenſchap ende weſen :

grontliek bekent te ſijn, ende dat (na leerlinghens ghemcenen -

'aert) met ſukken verſekertheyt, dat ickoockmijns ſelfs hooft

betrouwende, hebbe my Euclides (die ickachtint ſtuckdes Oir

dens, onder de ouden wat beſonderste weſen) in ettelicke pun

ten wel laten bevallen, ende eintlic in verſcheyden ſtoffen een

voortganckghevokht, ſoodanighe als dit voorbeelt uijtwijft:

wekke, hoewel ick vermoede datſe V. E. niet in alles behaghen

en ſal, overmidts verſcheyden perſoonen in ſakx ghemcenelick

tot eenich verſchilgheneghen ſijn, doch achteick datſe daer in

ſal mercken, eenighe pylen uijt haren kokerghecommen.

‘Dander reden is, dat V. E. den ghenen die hun niet dan in

€uclidiſche beghinſelen en oefenen,ſonder tot de duette com- #"

men, Spieghelvechters noemde, die haer ſchaduwe heftelick be

ſtrijden ſonder gheraken: welke manier V. E. niet volghen

de, dede maken verſcheyden 'reetſchappen noodch tot de duet, inſtrument.

als om door tgheſicht onghenakelckelaagdentemeten,Gront-#-

teyckening kan van ſterckten optvelt te beworpen, en dierghe-"

lijcke,doende ſukx al ſelfmetter handtende meer ſoude ghedaen

hebben,hadde ſy niet tot grooter ende nootlicker ſaken, te we

ten der Regieringhe,# gheweeſt. Nu hoewel mijn

meyning altijt was, dat der Spieghelaers ſpieghelinghen, tot#"

rvoordering van der Doenders daden connenſtrecken: Noch-#"

tans om mette ſticke te bewijſen, hoe my V. E. gheyoelen van

de vermenghinghe deſer twee bevalt, ende dat ick niet en be

gheer dutſemy onder de eenvoudigheSpighelvechters"#
# 3 b



heb ik haar dit werckclic voorbeelt tcrghtſchickt: Het wek

ke, hoewel dattst noch al maer (ghelijckmen ſeght) Burghen

inde locht,ofte noch eyghentlicker, papiere bolwercken en fijn:

# Doch commet de ſake veel naerder, dan Spieghelſche ghe

"i" dachten der grootheden gheſcheyden van ſtof, want angheſen

teyckeninghen ende redenen der omſtandighen, voor het dade

lickwerck moeten gaen, ſoo ſchynet# eenichſins deel

des dadelicx werox ſoude meughen noemen. Het ſelwe believe

V. E. t'ontfanghen tot teyckenrvan dienſtwillighe goede ghe

neghentheyt, door welke ickhaerwenſche voorſpoet in Regie

ring, ende gheluck in al haer doen. Zijt Delfden zy" van

Sporckelimt 1594 lar. -* * * - -
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: ' . ' O o RT BE G-R I P. argumenti.

- tº , * * - - - r -

T" EN eerſten ſullen verclaert worden de be

teyckeninghen der eyghen woorden ende -

namen van deſen handel, door 21. ' bepalinghen. Define.

Ten anderen de manier der# VaIl CCIA

volcommen ſeſhouckighe ſterckte int cleen. Ten

derden het ghebou van een der ghelijcke volcom

men ſeſhouckighe ſterckte int groot. Ten vierden

de teyckeninge ende tghebouder volcommen an

derhouckighe danſeſhouckighe ſterckten, ſoo wel

intgroot# Voort alſoo den leerlinck

uijt het boveſcreven ſal verſtaen hebben dé eyſch,

eyghenſchappen,ende omſtandighen van een vol

commen ſterckte,ende connende daer deur begrij

pen de verſchillen dieder tuſſchen de ' Boumee- osºfie:

ſters van de beſte manier der ſterckten ommegaen,"

ſoo ſtellen de ſelue verſchillen daer na beſcreuen.
worden: maer wantmen om daer af wel te oir

deelen, eerſt de kennis behouft van het wit deſes

handels, ſoo ſullen ten vijfden de voornaemelicke

- drie punten van dies verclaert worden. T'voor- .

ſeyde wit, daermen hem int oirdeelen dickwils

na ghevoughen moet, aldus beſcreven ſijnde, ſoo

- ſullen ten ſeften volgen ettelicke verſchillen op een

volcommen ſterckte: Ende ten laeſten ſommighe

verſchillen op onvoldommen ſterckten,diemen na
-

#derplaetſen moet maken. Al twelck

begrepen ſal# in ſeven Hooftſticken. , oºit crite.

-TT HTO O " , Ende

A



Ende om noch ooghſchijnlicker te verclaren het

Met di. weſen des ' Oirdens deſer ſtof, ſoovervaten wyan

dermael, het boveſcreven tafelwijs als volght.a : "

2 f: o . . . . . . . . gr.; 2 vºg.

ſeyghen woorden, beſcreven in 21. ſteyckeningſopdegront) beydever

bepalinghen des '1" Hooftſtucx. | int#
* * * * - - - - - - - - - - - - - - - - lWeltke ons ! :D TV -

t; gººi eſſeshoutkich,) ontmoet Uverheven, J ſtickjor

- , 3 - ' | Waer in te 5 rar! - - - - - - -

# ''ſ de manier anſen valt -,#bºoſ,

bouwing & - ' des ghehou. , , ####srent
van## - Ubeſcreuen int 3' Hooftſtick. ,,b

- | | | | men ſterck- | . . . . . . ... . . . .'

# | | | |ten, welke anderhouckich dan ſeshoutkish , wiens teycke
g | | | |ſyn ofte |ning int aleen ende groot verclaert wort inent

lf au. j 1 V1 Haaſſtick, trº 21 love 2 j j, ºf

ſaken,be- - - - - - - - - - - - - - !

l:#i ſtadiºns die wij in ſtif, wiens kantººr
| | | | | | boir is tottet verſtant der ſtrijtredens ende airdeel 2

- - - Hſtrijdin VA/! dien, welk wit begrepen wort in drie voor

- - - - - #. namelijk punten des 5" Hooftſtiáx.
- 1 - 1 --- - - - 2 ! t , 2 - if iſ, ſº - - - - - - - - ! 5

: " ! : #. rafi: ſvakommen ſterkten, vervatar 1
- ' g ## | in 17 verſchillen des 6" Hooft-,

- - - - Utae JIJ. ſtrijtredens ſticx. " - - - - - - - --

" . . . . . . Uep A

-Y

- a-, e--! -

, ". : 2 j.

- , t 2' op 2

: : : : : : : : : :i: |enzelemmen ſterkten begrepen!
- - l- " J in 12 verſchillen des laeſten Hooft

- - - - - - -- - - - - - - - 2 - 1 • - " " , '2 iſ B
- J - - - - - - - - - - - - - 4 x. ' - - - - - - - - -

2 . . . * - - -* ',- - - - - - - -- - º - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- ' -
- - -

r r t - '-

t) , -- ſ C . . - ! . ! . - - - - - - - - - !

Ende tot noch meerder claerheyt van alles, ſooſul

w len de nootlicke uijtheemſche woorden, als Italiaen

ſche, Françoiſche, ende Latinſche, tot verſcheyden

plaetſen inde canten nevens haer Duytſche gheſtelt

- worden. ... Hoiti SoH: zºwel fit iſ. Hij rie, zg

- r: H o OF T
r- ºf

--

- -



1: H. o o F T S T I C K, 'ºer

Inhoudende de bepalinghen der eyghen na- Definitionen,

menende woorden die tot deſen

handel behooren.

*

oE wel ons voornemé is de Stercktenbouwing te beſcri

ven, ſoo en verſtaen wy daer niet mede, een ghemeen

E- verhael van alle ſterckten der voorleden tijden, maer al
k- leenelick van de ghene die teghenwoordelick de be

quaemſtegheacht worden, na deneyſch vande midde

* len die de cloucke vianden nu ghebruiicken om die te

overwinnen. Maer wantmen voor al behouft kennis der eyghen woor

den ende namen van deſen handel, om te meughen verſtaen tgene daer

deur gheſeyt wort, ſoo ſullen wy ſoodanighe als ons voor de onervaernen

# verclaringhe te behouven eerſt bepalen, door t behulp der drie

ghemeene manieren van formen, als grondtteyckeninghe,verheven teyc

kening,ende lichamelicketeyckening, die int volgende 2 Hooftſtick met

acht verſcheyden formen afghebeelt ſijn: welcker formen eerſte vande

grontteyckeninghe is; Maer want ſommighe deelen daer in cleen ende

onſienlick vallen, ſoo ſijn die inde 2, 3, 4, ende 5" formen meerder

ghetrocken: De 6 ende 7" ſijn van verheven teyckeninghe, de 8" van

lichamelicke. -

1* BE PA L IN G. - -- -

B o Lw ER cx en ſijn de uitſtekende hoofden der ſterckten,als inde#raf. Boulevart.

eerſte form de ſes bolwercken B,C,D, E, F, G, ofte inde 8e form de

twee bolwercken A,B. Angaende den “oirſpronck desnaems, die ſchijnt Fºrnºsian.

deſe: Ghelijck het * reetſchap dat de uijren oirdentlick beteyckent, ſijn i-ſtamelen.

naem heeft van werckende uijr, alsof men wilde ſegghen een werck dat

de uijren onderſcheyt, alſoo crijcht dit hooft den naem bolwerck, van

weghen werck en bolle, twelck ſoo veel te ſegghen is, als werck om * *

te wederſtaen de bollen of clooten des viants die daer op gheſchoten wor- -

den,oock om van daer bollen na den viant te ſchieten. De Italianen deſe

#
// .

lieke belonardo anderbillardoºr werkeenigherbepalende meijneneſelve#
te comm lich beteeckent,ende guarda dat is bewaernis, Caſtriottelier

alsoft den ſin waer bewaernis teghen dencrijch MacFToohun denrech- ***

ten Duytſchen oirſpronck bekent waer, ick vermoede dat ſijt ſoo niet be

palen en ſouden, te meer dat de Françoiſen het Duytſch noch naerder

commende, dat boulevart heeten.

A 2° BE PA



2. S 1 M oN ST E v1 N s

- . 2 BE P AL IN G.

hal Ribari. A LL EN ſijn de eerde dammen tuſſchen twee bolwercken lig

in't knpar. ghende, als KH in d'eerſte form, C QR I inde 6 form,C in de

8° form. Ende hoewel men alle eerde dammen of hooghden int ghe

meen wallen mach heeten, doch wort deſe naem hier wat eyghentlicker

ghenomen.

3 BE PA L IN G.

A DEN ſijn de buytecanten des grachts, als in d'eerſte form , bde:

lnde 6 form b LP: Inde 8 form D. -

- 4 B e PA L 1 N G.

Grand feſt, G Roo T E gracht noemtmen tºgene tuſſchen bolwercken en wallen

ter eender, ende decadenter ander ſijde begrepen is.

5' BE PA L 1 N G.

Ital, Foſſetta oock 1 D De 1 c R Acht is die ontrent het middel der groote gracht

#can- light: Als inde eerſte form k_h i: Inde 6 form Y : Inde achtſte

ſoft. form E.

- 6° B E p A L 1 N G.

#. L E E G H E walganck is de wech die opden onderſten wal light, hoo

Strada. . . ghe walganck die opden bovenſten light. Als inde 1 form tuſſchen

#de twee linien o,p, Inde 6 form SK, beteyckenen den leeghen wal

Heethaotilaaf ganck : Maer q, r, inde eerſte form, Q i inde 6 form, en de Finde 8'

form bedienden hooghen walganck.

7' BE PA L IN G.

Tarapstte. B o Rs T w E ER is het ghene daermen achter beſchut can ſtaen tot de

borſt toe, als inde 1 form n o, p q, in de 6 form k_T ende i R,

borſtweeren des hooghen ende leeghen wals, welcke door de ghebruijck

Gordinen. oock Gordinen ghenoemt worden, om datmen daer achter ſchuylt als

achter een gordine. Deſe naem gordine comt van (loot de Duytſche
Grammatica. w. Lct 4- - - - - l ilde ſego en as--t-

Etymolºgiam. C - - . . . . . -

datmeningort: wel, OIIID > ſterck

Ital. (ortina, , 1 - - Françoiſea-courti###.. ten 994 navolghende.ſegghen artina, de t1/ld.

8° BE PA L 1 N G. -

A FDAKINGEN ſijn de bouenſte ſchoenſche ſijden der borſtweeren,

als Rc ende Td inde 6° form,G en de Hinde 8 form; wclcke de

nºchdarts Ab. Hoochduytſchen Abdachunghen noemen: Wort alſoogheſeyt,vanweghen

" dat de form geliickis andeghemeen daken ofteafdakinghen der huyſen.

- - 9° B E PA
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9 BE PA L IN c.

B Esc Hoe v 1n G of beſchoeyſel is de ſchoenſche ſijde die voor de

wallen en caden teghen het invallen ghemaect wort: Als inde 6

form c S, I V, Lb. De Hoochduytſchen noemen die boſchungen, ende

Futterunghen,dat ſijn voeringhen:Ettelicke Francoiſen Talud,DeItalianen

Scarpa, twelck ſchoe beteeckent: Wy heetent beſchoeyinghe volghende

tgene by ons inde ghebruijck is, want de eerden caden diemen teghen het

afſpoelen met plancken of mueren becleet, wy ſegghen datſe beſchoeyt

ſijn. Maer nadien ick hier vermaent hebbe der Italianen Scarpa,ende dat

in deſe teghenwoordighe crijch hier te lande dickwils gheſproken wort

van conterſcherpen, welckenaem veel Neerlanders niet verſtaende, noch

gheenghelijcknis van ſcherpheytſiende,ende niet ghenouchſaem weten

de wat haer eyghentlicke ghedaente is, ſoo ſullen wy daer af met eene

wat ſegghem. De binneſijde des grachts, als gordinen tuſſchen twee bol

werken, oock de gordinen der bolwercken ſelf, hebben altemael teghen

het invallen haerbeſchoeyinghen,ofte op ſijn Italiaenſche haerſcarpa, der

ghelijcke ſcarpa heeft oock de cade opde buyteſijde desgrachts: Nu om

de ſelue te onderſcheyden vande ſcarpa der binneſijde, ſoo heeten ſy die

* contraſcarpa,ſoo veel te ſeggen als teghenſchoe,ofteghenoverbeſchoey

ſel, dat is beſchoeyſel ſtaende teghen over het beſchoeyſelder binneſijde.

Daerom als de viant de cade ghecreghen heeft,ende hem daer beſchanſt,

dat men dan ſeght, de viant heeft de contraſcarpa, (dat is het cabeſchoey

ſel)ghewonnen, dat moet “beeldwijs heel deurt deel verſtaen worden,

want om eyghentlick te ſpreken, ſoudemen moeten ſegghen dat hy den

(alſt immers Italiaens moeſt weſen)corridor,ofſtrada coperta verovert had

de: Ten waer dat hy in drooghe grachten onder deerde graefde, tot dat

hy deur het cabeſchoeyſeluijtcommende, hem daer beſchanſte, ghelijckt

welghebeurt, in ſulcken ghevalle ſoudemen eyghentlick meughen ſeg

ghen dat hy meeſter der contraſcarpawaer. -

Dit is vande Neerlanders conterſcherpen gheſeyt, hadden ſy teghen

ſulcke verdorven uijtheemſche woorden, ſoo conterſcherpen verſtant

van haereyghen goede faëT, als plofmpe luſt om vremde quade te ghe

bruycken,ſy en ſouden gheen onderwijſinghe behouven.

1o BE PAL 1 N G.

- B E D e c t e wech is die opde ca light, daermen achter een borſtweer

in bedect cangaen,als inde 1 form b de f, inde 6 L P, inde 8- D.

11 BE PA L 1 N G.

S T R 11 cK en is wanneermen een cloot ſchiet heel by ende langs een

muer, wal, wech,of dierghelijcke, overal evewijt daer af vlieghende,

A 2. alS

Ital.Scarpa.

Franſ.#,
oock eſcarpe.

Hooch. Boſchung,

Futterung.

Contraſcarpa

een ghe ſeggen

Fora ſcarpa

Figurate totum

ex parte

fra!. Strada

coperta, Strada

da ſortire,

Corridor.

Frang, Chemin

couvert.

Hect bd. Gra

benſlauff.

1tal. Netfare, -

Scoppare
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#rifiers als byvoorbeelt wanneer eé cloot commende uijt den ſtrijckhouck 1P H.
Ftand eggiare, • • 1 - - e -

#" (welcke ſtrijckhouck hier onder inde 12 bepaling verclaert ſal worden)

## Nºtor, langs de groote gordine, bolwerckx gordine, middelgracht,bedectewech,

#" bedectewechs borſtweer, of langs de ghemeene land gront alſoo de ſtre

#stro- pen inde ſelve form dat anwijten, men ſeght dat ſodanighen cloot deC//th), voornomde plaetſen ſtrijckt,oeck datter een ſtrijckſchote is. Maerclooten

die teghen de mueren, wallen, of weghen ancommen, dat die qualick of

niet en ſtrijcken. De Italianen ſegghen nettare,ſtoppare, ſtriſciare, fiancheg

giare, ſcortinare;de Françoiſen nettoyer, raſer, fiancquer, dat vaghen, ſchee

ren, en de ſijdelingſchieten beteyckent: De Hoochduytſchen ghebruijc

ken het woort ſtreychen, t'welck wy (hoewel vaghen en ſcheeren oock

niet onbequaem en ſijn) om de ghemeenſchap dier tael met de onſe, na

volghen, ende daer voor ſtrijcken ſegghen, te meer dattet bequaem ende
Subiettum. verſtaenlick is, ſijn * grondt wel beteyckenende, want een cloot die langs

eenighen muer vlieght, wy ſegghen ghemeenelick datſer langs henen

ſtrijckt: Voortghelijck een ſtrijckſtock af ſtrijdt het cooren, ofte ſaet dat

- buijten de mate ſteeckt, alſoo ſtrijckt ſulck een vlieghende cloot af, het

ghene datſe op wallen weghen of muren ontmoet.

Hier machmen noch dit by ſegghen nademaclons woort ſtrijcken

vande Itali - ieder ſtriſciare af maken, ſoo en can

Etymologia. den * oirſ iſiare voor ons Duytſchen niet oneyghen

WCICIl,

12° BE p A L 1 N G.

halfinale S# ſijn uijt welcke de ſterckte rontom tot verſcheyden

#w#g plaetſen geſtreken wort,als inde 1'form de houcken ! PH,ende Q K;

der Strobin. De Hoochduytſchen noemenſe Wynckelder ſtreychen,de Italianen Fianco,

dat ſijde bediet,de Françoiſen Flant:Twelck ettelicke Neerduytſchen na

volghende,heetenſe flanckeringhe,maert'ſchijnt oneyghentlick genouch .

heſeyt te weſen,want ghelijck ſchietinghe gheen cortau en is,alſoo flanc

keringhe (dat ſtrijcken wil beteeckenen) gheen flanc, Maer ghelijck

ſchieting is een werck der cortau, alſoo flanckeringhe een werck des

flancx. Ende als flanckeringhe oock flanck bediet, ſiet doch eens wat

beſcheyt datter is inde reden van een die ſeght, Deſe flantkeringhe maeſt

opde conterſcherpe goede fianckeringhe, wat meynt hy datſe op de tonterſcherpe

een groot ſwaergheſticht maect datter niet en is? Het ſchynt wel neen.

Om dan te ſchuwen alle miſverſtant, dat dicwilsuijt onverſtaen woorden

inde ſake volght, ſoo heeft ons beſt ghedocht, oock inde veranderinghe

van deſe naem, de reden meer plaets te gheven dan quadeghewoonte.

Pral. Orecebiome, e

Muſone (oglione. 1 3 B E P A L 1 N G.

Franſ. Oreillon. S c H vorse L is t'gene daer de ſtrijckhouck mede beſchut ende be

# Dwaertwort, als inde eerſte form Plm M: Inde 8 form I,K,L,M.
14 BE PA
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, 14 BE PA L1 N G:

B o v Er LA ET's, middelplaets, en de onderplaets, ſijn drie verſchey- Superieure, .

denruymten inden ſtrijckhouck, deen boven dander,daer het ghe-#

ſchot ſtaet ende ſijn deyſing in heeft, als inde 3 form den vloer daer de ſofte premiere

letteren N OPQR op ſtaen, beteycken de boveplaets, ende tºparck###

daer CEX in ſijn de middelplaets, ende daer BHG in commen de ciſmatte.

onderplaets.

15" B E PA L 1 N G.

o s G AT EN ſijn de openheden die inde borſtweeren der drie plaet.:

B ſen ende elders ghemaect worden,om t geſchot in te legghen, ende #t.

daer deur te ſchieten: Als inde 3 form de boſgaten der boveplaets N,O,"

P,Q R der middelplaets C, E, ende vande onderplaets by I K.

16° B E PA L IN G.

Tº A N T is het deel des borſtweers dat tuſſchen twee boſgaten blijft#

ſtaende, als inde 2 ende 3 form al de deelen der borſtweeren tuſ

ſchen de boveſcreven boſgaten.

-

'C AT T EN ſijn ſeker hooghden der ſterckten, als in de eerſte form de categ",

catten opde bolwercken ligghende B,C, D, E, F,G: Inde 7 form

A; Inde 8 form A B,om daer mede het velt te ontdecken,ende den viant

van te verder verhindering te moghen doen. De Italianem heetenſe c4--Girl"
vaillieri, t'welck ridders of ruiters te peerde betectkent, ſcgghende des Maggi

naems oirſpronckte commen van weghen de hoogh Te der füijfers, want éonalsiºr

ghelijckſe boven t voetvolckuijtſteken, alſoo hiel HavailliſſECV en wallen

en bolwercken. Ende om alſoo eenighen oirſpronck te ſegghen van deſe

naem catte, die by ons Neerduytſchen in de ghebruyck gherocht is, ſoo

en ſienick nu gheen narder dan déſe: Ghelijck een catte ſit en pronét

ende en loert na de muys, ende eenighe int gheſſcht ghecreghen heb

bende,haer beſte doet# te vernielen,alſooortk deſen berch,welcke

bycans liggende ghelijck een catte ſit, ende eenighe vianden hemlieden

daer voor ontdeckende, ſy doet haer beſte om die wonder te brenghen:

Doch en wilick hier mede een beter niet verſmaden, maer ghebruijcke

de vrijheyt, die voor yghelick int *anſpil van der namen oirſpronck#.
ghemeen is. - IJM7/J,

- 18 BE PA L 1 N G.

17° B E P A L 1 N G.

t AT t e formen ſijn catten of bolwercken vooren heel plat weſen- ""

de: Als wanneer opde gordine,ofdaer achter geleyt wort een hoogh

de die vooren plat is ſonder punt,ghelijck de bolwercken hebben, die

A 3 hooghde
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hooghde of catte wort dan platte form ghenoemt. S'gelijcx wanneer

buijten de groote gordine gheleydt wort een uitſtekende hooft vooren

heel plat ſijnde (twelckmeeſt te pas comt voor gordinen met inwendige

houcken, om die platte ſijde ſtrijckelick te crijghen, als t'fijnder plaets

#:# *breederſalverclaert worden)ſulck hooft ofte bolwerck heet oock Platte

# form: Inder voughen dat Platte form ghenouchſaem 'gheſlacht is, diens
S. ecies. twee *afcomſten ſijn Plattecat ende Platbolwerck. t

19' B ep A L'I N G.

Gontramine.

" E G H EN GR-A F is de overwelfde ganck, welcke ligt onder inde
Hooch. Holgang.

leeghe wal, rondtom de ſterckte: Als inde 6 form fg h: Ende wort

teghengraf gheheeten,om dat men daer mede teghenſtaet of verhindert

het ondergraven der vianden. -

-

2o B E P A L1 N G.

Ital. Sortite. - - - - 1 . - -

#ºf E Y ME L 1 c K E uijtganghen ſijn die, daermen heymclick door uijt

#ºſlº tºt I. Il de ſterckte gaet, welcker uijtcomſt nu ter tijt meeſt gheſtelt wort
Hocnd -Auſval.

inde binneſijde des ſchutſels,als inde 5‘form den heymelicken uijtganck

D EFG, waer af de deure der uijtcomſt verſtaen wort te ligghen buijten

den tant van de onderplaets, als inde 3 form tuſſchen K ende L: Ende

worden heymelickegheheeten,totonderſcheyt der openbare uijtganghen.

deur de poorten over de brugghen. - * *

21 BE PAL 1 N G.

D E huyskens, ghehuchten, en de int ghemeen gheſeyt weerplaetſen,

welckemé hier en daer tot meerder bewaernesantvolmaect lichaem

caſmatten der ſterckte bouwet,die noemen wy * Moortcuijlen. De Françoiſenende

Italianen heetenſe caſemattes,twelck ſchijnt een Spaenſche naem vergaert

van caſe ende matta, al oft ſy wilden ſegghen, caſapor dondeſe matta, dat is

huysdaermen deur vermoort,t'welck door een gebruyckelicke Duytſche

naem moortcuijl gheſeyt mach worden. Eenighe hebben voormael de

Flands. middelplaetsende onderplaets der * ſtrijdkhoºken oock caſemattes ghe

noemt,maer degewoonte heeft byde laetſte ſcrijvers inghebrocht, dat ſyſe

nu eyghentlicker heeten moienne & inferieure place,ofte ſeconde & troiſieſve

place, miſſchien om datmenſe nu niet, ghelijckmen eertijts pleecht, als

huyſen beſloten ende overwelft en maeckt, ſco t'ſijnder plaets breeder

gheſey: ſal worden. -

M E R c T.

Definita, Y ſouden de woorden ende namen hier vooren * bepaelt, op

noch veelderley wijſe, ende met ſeer goede verſtaenlicke beteyc

keninghe connenuijtſpreken,in plat Duytſch, ſonder daer toe uijtheem

ſche
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ſche verdorven tael te behouwen, ende die verſcheydenheden, int vol

ghende als “ouervloet der woorden ghebruijcken, om daer mede ſom- cºriº verlorum.

wijlen te veel 'ſelfwoordicheyt te ſchuwen, als by voorbeelt, beneven Tatolºgivm.

gracht, Bedettewech, strijcken, strijckſchote, strijckhouck, Schutſel, noch te

ſegghen Veste, Sloot, Grachtſchans, Loopſchans, Vaghen, Scheeren, Waeghſchote,

Scheerſchote, Sydſchote, Vaeghouck, Scheerhouck, Sydhouck, Deckſel, Oir,

Vleugel, en dierghelijcke: dan wy hebben voor ons ghenomen, meerder'

claerheyts halven, eenvoudelick byde bepaelde te blyven.

Beneven de voorſcreven uijtlegginghen,ſooſijn tot meerder claerheyt,

by elcke der acht volgbende formen, de beteyckening haerder deelen int

corte ſchriftelickgheſtelt.

2 HO OF T ST I C K

Inhoudende voorbeeltſche teyckening, van een

ſeshouckghe ſterckte int cleen.

V M ran t M en de ſterckten al verordent moet hebben, oft
- immers behoirt te hebben, eermen ant bouwen comt, orn

- deur miſgripinghe niet qualick te maken t-gene men daer

na ſ'waerlick ſoude connen veranderen,deur de groote coſten die daer an

hanghen, ſoo iſt indeghebruijck,datmen van te vooren verſcheyden for--

men tceckent, na gheleghentheyt der plaets, ende den eyſch van allen

omſtandighen, op dat de perſonen die daer af te ſpreken hebben, deur

ſoodanighe formen malcander wel verſtaen meughen, ende eintlick het

beſte daer af beſluyten. Deſe formen worden ghemaeckt op tweederley

wijſe, eerſt int platte op papier, daer na lichamelick van poteerde, was,

hout,of ander ſtof eintliek comtmen tottet eyghen ghcbou. Om welcke

natuerlicke oirden hier oock te volghen,ſoo nemen wy eerſt voor de teyc

kening van een volcommen *ſeſhotickighe eveſijdeghe ſterckte,int ront#

beſcrivclick, ſonder ons te becommeren met eenich belet, achterdeel of rum circus in
voordeel van omligghende hooghden, leeghden, Zeen of maraſſchen, ſcriptibile.

maer als op een bequaem even lant, daermen al op bouwen mach,datter

behoirt tot een volcommen ſterckte na de wijſe deſes tijts, te weten met

dobbel gordinen, deen hooghe dander leeghe, met drooghe grachten,

hebbendeyder " ſtrijckhouck drie plaetſen. Ende want de teyckeninghe f"

int platte ons op tweederley wijſe ontmoet, deene grontreyckeninghe,

dander verheven, die elck haer beſonder maten vereyſſchen, ſoo ſullen

wy meerder claerheyts halven, al de maten die tot de grontreyckening

noodich ſijn, in een beſonder beſteck vooren ſtellen,daer na als wy tot de

- verheven
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.Methodumex.

, dit incremia te

tius in Partet.

verheven teyckeninge commen, een ander beſteckvande maten diemen

in de ſelve behouft.

Tis oock te weten, dat wy int beſcrijven van dien, gheen * Oirden uijt

halving des heels in deelen en volghen, maer ſtellen vooren, t’ghene in

dadelicketeyckeninghe bequaemlick voorgaet. -

Doch eer wy tottet beſcrijven deſer maten commen, willen den erva

- ren leſer dit noch te vooren ſegghen, dat by aldien hy eenighe maten of

JArgumenta

Egante,

Queſtione.

•Merlonre.

Flanc.

Os eillon.

Flame.

Merlene.

Flanc.

Oriellon.

Chemin couvert

of corridor.

Foſſetta.

Oreillon.

Parapetto. •

• Allte.

Scarpa of talud.

oirdeninghen vindt, die na fijngoetduncken niet bequaem en waren,dat

wy de plaets om reden daer af te gheuen, niet hier, maer (op dat leering

met gheen * ſtrijding verduyſtert en worde) int volghende 6 ende 7

Hooftſtickgheſchickt hebben.

MAT EN D ER GR o N T TE Y c K EN IN G.

T: N 1", elcke ſijde desſeſhoucx daer de bolwercken opgheteyckent

worden, ſal lanck weſen 1 coo voeten:daerby verſtaen ſijn Delfſche

voeten, van welcker verlijcking met ander maten, gheſeyt ſal worden

int t* * verſchil des 6 Hooftſticx.

Ten 2", vanyder houck des ſeſhoucx,tot de voorſijde des“tants vande

middelplaets, ſal ſijn 18o voeten.

Ten 3", de breede des* ſtrijckhoucx opde voorſijde destants vande

middelplaets, met de dickte des' ſchutſels, t'ſamen 14o voeten.

Ten 4", de breede des* ſtrijckhoucx, ghemeten opde voorſijde des

tants vande middelplaets, 3o voeten. -

Ten 5", de dickte des ſelven* tants 2o voeten.

Ten 6", alſmen de lini beteyckenende de breede des* ſtrijckhoucx,

met haer * ſchutſel (welcke hier boven int 3 punt gheſeyt is dat fijn ſal

van 14o voeten) noch voorder uijttreckt 12o voeten, ſoo ſal de ca die

daer teghenover moet ſtaen, ghetrocken worden over het uiterſte punt

van die lini, alſoo dat de groote gracht daer breet ſal weſen 12o voeten.

Ten 7", de* bedecte wech ſal opden houck teghenover het middel

der groote gordine, breet weſen zo voeten. .

Ten 8", de " middelgracht ſal door haer middelt ſtrijckelick gheſtelt

worden van het binneboſgat der middelplaets, en de ſalopdenhouck te

ghenover het middel der groote gordine, breet weſen 2o voeten, ende

voort overal even wijt.

Ten 9", de langde des* ſchutſels 1oo voeten.

Ten 1o", de dickte des* borſtweers vande onderſte gordine, ſoo wel

des bolwercx als van de groote, 2o voeten. -

Ten 11", de breede desgancx daer achter zo voeten.

Ten 12", dickre des * beſchoeyſels vanden hooghenwal 1o voeten,

daertoe noch de dickte des borſtweers zo voeten, comt t'ſamen :o voe

ten. Dit boveborſtweer ſalmen voort leyden, ende daer af maken een

boven
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bovenſte * crans des bolwercx, ghelijck vant onderſte borſtweer den on

derſten crans ghemaect wort, treckende de bolwercx gordinen uijt de

boveplaetſens binnenſten houck, endelatende voor langde der middel

- plaets 3o voeten.
-

Ten 15",breede desgancx daer achter,dat is breede des hooghenwal

gancx 5o voeten.

Ten 14", dickte des binnebeſchoeyſels vanden hoogen wal 2o voeten.

Ten 15",breede der ſtrate tuſſchen de huyſen ende den wal 3o voeten.

Ten 16", dickte vant beſchoeyſel der * catte 1o voeten, daer toe de

dickte van haer borſtweeer zo voeten,comt tſamen 3o voeten. Ende ſul

len de voorſijden der catte,ghetrocken worden uijt den binnenſten houck

der boveplaets, endet begrip tuſſchen het borſtweerder boveplaetsende

de catte, ſal ſijn voorlangde der boveplaets 3o voeten.

Ten 17", ſalder in eenen houck daer twee 'bedeckte weghen verga

deren, gheleyt worden een wech, daer ſoo wel peerden en wee, als men

ſchen door moghen commen,uijt de gracht opde bedeckte wech, te we

ten al rijſende ſonder trappen, vande gront des grachts af, tot op de be

deckte wech toe, t'welck is in als 4o voeten, de ſelve wech ſal lanck we

ſen 24o voeten, boven breet zo voeten, en de ſal ghetrocken worden uijt

de buijteſijde des* ſtrijckhoux. Wortſe van hout ghemaect, men canſe,

wanneermen wil, te lichtelicker afbreken. :

Ten 18", ſullen der ghelijcke weghen gheleyt worden in yder houck

Ghirlanda.

Terreplain.

en 's

Scarpa.

Cavagliers.

• * *

- "

Chemins touvers.

Flanc.

daer twee * borſtweeren der bedeckte weghen vergaren, om daer door te Tarapati.

commen uijt de bedecte wech op haer borſtweer, welcke weghen lanck

ſullen weſen 4o voeten, boven breet 2o voeten, ende ſullen als de voor

gaande ſonder trappen ſijn, ende ghetrockenworden uijt de buijteſijde

des' ſtrijckhoucx. Ende wort# verſtaen, dat derghelijcke weghen

ſullen gheleytworden binnen de ſterckte, inyderhouck daer twee wallen

vergaderen, waer mede men chimmenſal vande ſtrate opden hooghen

walganck, om grof gheſchut ende alle nootlickheyt daer op ende af te
brenghen.. - | | | | | > . . . . I - ''

Ten 19", ſalder een overwelfſelken dommen,inyder deel desgrooten

Flanc. -

wals dat op het ſchutſel light, om daerdeur van de leeghewalganck tuſ- oralen.

ſchen twee bolwercken, te moghen commen over de middelplaets, inde

leeghewalganckder bolwercken, ende alſoo ſonder verhindernis rondt

om de heele ſterckte te moghen gaen. T'ſelfde overwelfſel moet ſoolee

ghe ſijn, dartet vant borſtweer daer voor ligghende ghenouch bedeckt

ſy, te weten van 6 voeten hooch, ende 6 voeten breet. ºf iſ

Ten zo", de twee* boſgaten der middelplaets,ſullen breet weſen daer caminiau.

ſy ten nauſten ſijn, 2 voeten, ſullen oock ſoo geleyt worden,datmendaer,
door ſien can tot den houck van het »borſtweer der bedecktewech, die# da

teghenover t middel vande groote gordine comt. -

B., Ten 21",

, "
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•'' a- - * - -

Ten 21",de langde van de onderplaets,dat is de openheyt tuſſchen den
* . . .

-Merlene. * tant van de onderplaetsende dentant der middelplaets,3o voeten.

Ten 22", de# des tants van de onderplaets zo voeten. -

Cannonieren. Ten 13", de drie 'boſgaten der onderplaets,ſullen opt nouſte wijtſijn

als dander 2 voeten, ende ſoo verre buijtewaert ſtrecken, datmen daer

Contraſcarpa. deur het * cabeſchocytſel mach ſtrijcken. /

Tarºperts. . Ten 24", int* borſtweer der boveplaets ſullen vijf boſgaten commen,

- welcker drie binnenſte alſoo ſullen getrocken worden, datſe opde buijte

Nettoyer. ſijde het borſtweer der bedeckte wech connen * ſtrijcken, maer de twee

buijtenſte boſgaten inſulcker voughen, datſe ter eender ſijde de leeghe

Oreill groote gordine connen ſtrijcken, ende buijtewaert ſoo verre ſchieten als

het * ſchutſel toelaet. - - t

Cannonieres. Ten 25", inde wallen en catten die achter de boveſcreven * boſgaten

der drie plaetſen ligghen, ſullen overwelfſelen ghemaect worden, 12 voe

ten breet, en de 2o voeten lanck: Angaende de hoogde der ſelver, ghe

merckt ſijn ons ſoo weynich ontmoet inde volghende verheuen teycke- .

ning als in deſe grontteyckening, ſoo ſtellen wy hier alleenelick als

ghedachtnis,dat de ſelue ſal weſen van 7 voeten, te weten ſooleeghe,datſe

vande * tanden bedect ſijn: Ende wort verſtaen dat achter elck boſgat

ſoo wel derghene die tot verſcheyden plaetſen in de leeghe gordiné meu

# ghemaect worden, als inde “ſtrijckhoucken, ſulck een overwelfſel

commen. Voortſullen de ſteyghers om te commen vande boveplaets

na de middelplaets, oockvande middelplaets na de onderplaets, tot haer

bequamen oirt na den eyſch gheleyt worden. -

- Ten 26", de poorten ſullen wijt ſijn Lo voeten, enden ſtaen int middel

dergroote gordine, het overwelfſel rechtuijt ſtreckende deur den wal.

* . Ten 27", ſalder ten einde der poorte een walleken liggen,dick4o voe

" ten, hebbende van binnen ſijn 'borſtweer ende boſgaten: Ende ter ſijden

ſal noch een deur ſtaen van wijde als de voorgaende, te weten 1o voeten,

ende de reſte naden eyſch. Wort oock verſtaen, dat de houten brugghe

voor de poorte over de gracht heel rechtuijt liggen ſal, ende ſoo gemaect

ſijn, dat menſe in tijt van noot lichtelickwechdoen, ofte afbreken can.

" ) Ten 28", de " heymelickedijtganghen ſullen inde bolwercken over

3welft ſijn, & breet weſen 8 voeten, hebbende haer incomſt van binnen

-inde houckendaer twee wallen vergaderen; Ende op datter peerden

meughen deur commen, ſullen eenvaerdich dalen ſonder trappen 4o voe

ten diep, te weten tot de deur der uijtcomſt toe, welckeſtaen ſal in elcke

binneſijde des “ſchutſels,teneinde destants van de onderplaetsende wort

ww verºo Tverſtaen dat die overwelfſelen hboch ſullen ſijn 8 voeten. ,, rº,

Flanc. - - Ten z9", om van binnen de ſterckte tot des ' ſtrijohoucx onderplaets

vwº ote commen, op dat men daer deurbequamelick grofgheſchut,met ander

" " nootlickheyt brenghen en de uijthalen mach, ſoo ſalmen daer henen

- - - - - - - " , gaen

• Merloni.

Flancs.

Oreillon.
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gaen door den boveſcreven "heymelicken uijtganck, tot dat men comt sºrtie

ontrent de overwelfſelen die ten einde der ſelve onderplaets ſtaen, van

daer af ſalder een beſonder overwelfde ganckgheleyt worden, ſtrecken

de na het voorſcreven overwelfſel, alſoo datmen daer van achter in com

men mach. -

Ten 3o", om tot ſulcken einde als boven, van binnen de ſterckte oock

te commen tot des* ſtrijckhoucx middelplaets, oock op de leeghe wal-F"

ganck, welcke altſamen thien voeten hoogher ligghen dan deghemeene

landtgront, ſooſalmen vande binnedeure des heymelickenuijtgancx leg

ghen een ander overwelfde ganck, breet ende hooch 8 voeten, rijſende

in als 1o voeten, ende uijt commende int binnenſte overwelfſel dat ten

einde der middelplaetsſtaet. Belanghende de incomſt des' teghengrafs cºntramine,

die ſal bequaemlick ſtaen ter plaets daer het ſelve teghengrafende den

heymelicken uijtganckmalcander ontmoeten, *. -

' > , ,

GR ON T TE Y C K EN IN G weer .

na de voorſchreven maten.
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 --

M nu uijt deſe maten een grontteyckening te trecken, ende om

ten eerſten den ſeſhouck te hebben, ſoo neem ick met den paſſer

uijt de voetmate 1.ooo voeten, voor een ſijde desſeſhoucx, ende want de

ſelve ſijde even is ande “halfmiddellijn van haer omſcrivelick rondt, door#

het 15 voorſtel des 4 boucx Euc. ſootreck ick daer mede opt* middel-#

punt A een verborghen rondt BCDE FG, deele dat met de ſelve wijde cºnt"

despaſſers in ſes even deelen BCD EFG, ende trecke linien van punt

tot punt,hebbe alſoo den begheerden ſeſhouck. . . . . . - , -, - : n.

Ten?", ſtel ick den paſſer op 18o voeten, voor de langde vanyder ware,

houck des ſeſhoucx, tot de voorſijde des* tants der middelplaets, teyc

ken die van B tot H over deen ſijde, ende van B tot I over dander ſijde:

Daer na van C tot K ende van G tot L, ende ſoo voort met al dander

derghelijcke. , z . - . 1 ! , ,, - " ! , # : t , --

Ten 3", om te hebben de breede des' ſtrijckhoucks, met de dickte F"

van haer * ſchutſel ſootreck ick HM lanck, 14o voeten, en de rechthouc- °"

kich op B C. Inder ſelver voughen treckick IN rechthouckich opBG,

ende KO rechthouckich op CB, doende der ghelijcke op al dander

derghelijcke plaetſen.

Ten 4", treckick HP 3o voeten, voor breede des* ſtrijckhoucx opde Fie- . .

voorſijde destantsvande middelplaets, teyckenende dergelijcke 3o voo

ten van K.# ſoo voort op al dander derghelijcke linien.

, Ten 5", teycken ick HR 2ovoet indelini GB, voor dickte desſelven

'tants,treckevoort RS' evewijdich met HP, doende der ghelijcke##--
- B. 2 -
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alle dander derghelijcke plaetſen. Daer na teycken ick het punt Tint

middel van H R, ende derghelijcke punt by K ter plaets van V, ende by

L ter plaets van X. Daer na treckick van Adeur tºpunt Ceen oneinde

licke lini, oock derghelijcke oneindelicke linien, deur al dander derghe

lijcke punten. Voort van het punt T, treckick een ander lini deur het

punt O, ghenakende de oneindelicke AC in Y. S'ghelijcx de lini van

het punt V, deur t punt M, ghenakende de oneindelicke A B in Z, daer

na de lini ZX, ende by aldien int hantwerck niet ghemiſt en is, ſooſal de

ſelve lini ZX commen deur tºpunt N. Deſghelijck ſalmen oock tot al

dander derghelijcke plaetſen doen.

Ten 6", om te hebben de breede des grachts, ſootreck ick de lini

H M noch voorder tot a, alſoo dat Ma doet 12o voeten: Trecke daer na

een linivant punt Q door t'punta, totdatſe de oneindelicke voortgetroc

ken A B, comt te ghenaken int punt b: Daer na neem ick met de paſſer

de langde Bb, teycken die van C tot c, te weten in de oneindelicke voort

ghetrocken AC, ende trecke de lini Pc, ſniende de lini Q_b in d. Dit

ſoo weſende, de twee linien c dende db, beteeckenen de caden van die

Chemin couvert.

-

ſijde der ſterckte, ende opde ſelve wijſe ſalmen al dander caden trecken,

ende de gracht ſal van M tot a breet ſijn 12o voeten, na de begheerte.

Ten 7", om de “bedectewech te teyckenen, ſoo treck ick een onein

delicke lini van Adeurd, ende door al derghelijcke ander, endereycken

van d tot c, de langde van zo voeten, voor de breede der bedecte wech

daer ſy ten ſmalſten is, en de trecke de lini van Q deure, tot datſe de on

eindelicke voortghetrocken AB, comt te ghenaken in f, neme daer na

met den paſſer de langde bf, ende teycken die van c tot g, te weten inde

Parapetto.

- - -

* * * * *

Foſſetta.
- te

- la

'Parallelam. ,

- are' t ... K.

ra, wº. 1

oneindelicke voortghetrocken A C, ende trecke de linig e, inder vou

ghen dat de twee linien ge ende ef, bereyckenen het " borſtweerder be

dectewech vá die ſijde der ſterckte,endetgene datter begrepé is tuſſchen

dat borſtweer ende de uijterſten der caden td, db, beteyckent de bedecte

wech, welcke alſoooockſalghetrocken worden rondtom de ſterckte tot

al dander plaetſen. * . . . . . - - -

Ten 8",om de * middelgracht te hebben, ſoo teycken icki'punt hint

middel van Magende# daer door Vi(ofte om noch eygentlicker te

ſegghen, ſoo ſal die lini ghetrocken worden na i,uijt een punt ſtaende

een voet van het punt V na O toe, te weten daer het middel der nauſte

plaets des binneboſgats commen ſal, volghende het inhoudt des voor

gaende 8"punts) ſniedende A e in ke, ende ghenakende A fini. Over

beyde ſijdé van deſe linik i, treckick haer twee * evewijdeghe,eindende

-beyde in Aeende Af, oock alſoo, datter van de lini kei, totyder lini die

daer neven ghetrocken is, plaets blijft van 1o voeten, die berekenende

in de lini Ae, 6ft Ma, com't eſänen voet de wijde des middelgrachts,

opdenheückteghen over het middel der groote gordine, 2o voeten,

ghelijck
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ghelijck boven inde maten gheſtelt is. Voort ghelijek dit deel der mid

delgracht hier geteyckent is, alſooſal al de reſte des middelgrachtsrondt

om de ſterckte ghetrocken worden.

Ten 9", om te hebben de langde des te ſchutſels van 1oo voeten, ick oreturn.

teycken van het punt Paf, in de lini Pe, 1oo voeten,als Pl, daer na treck

ick de lini lm * evewijdich met PM, te weten ttpunt minde lini M V, Parallelam.

ende den* ongheſchickten vierhouck mM Pl, is het begheerde ſchutſel, Trapezium.

Ten 1o", ſoo moet de dickte des * borſtweers vande onderſte groote ravaga.

gordine, ſijn van zo voeten, de ſelve teycken ick van n tot o, ende treck * *

door o een *ievewijdeghe met n, teycken oock derghelijcke dickte voor paraſiet,

de onderſte borſtweeren der bolwercken. " , . - - -

Ten 11", teycken ick van o'tot p 2o voeten, voor de breedé des lee

ghenwalgantx, ende trecke door pde evewijdeghe met a. ºf :

Ten 12", teycken ick.vanp tot q 3o voeten voor dickte des * be- searpa.

ſchoeyſels,ende borſtweers vanden hooghen wal, ende trecke door q de

* evewideghe met p. Voortbeleyde ick dit bovenſte borſtweer alſoo, dat parallelim.

daeruijt comt een bovenſte' crans des bolwercx,ghelijckuijt het onder- gul...
ſte borſtweerden ondercrans ghemaect wert, treckende die bolwercx

bbvegordinen,-uijt de nevenſtaende boveplaetſens binnenſten houck,

ende lasende voorlangde der middelplaets 3o voeten, iſ tº a

zei Ten 13", ſteycken ick van 4 tot r 5o voeten, voor breede des* hooghe Territain.

walgancx, ende trecke door r een tevewijdeghe met q. . . . “Parallelam.

Ten 14", teycken ick van r totfzo voeten,voor dickte des "binnebe- "r-

ſchoeyſels vanden hooghenwal,ende trecke doorſde evewijdeghe met r.

2i,Ten 15",reycken ick van ſtott 3o voeten, voor breede der ſtrate tuſ

ſchen de huyſenende denwalende trecke doort de *evewijdeghe metſ Tºalala".

2 Een té", neem ik voor." beſchoeyſel der catte met haer borſtweer "t-

t ſamen 56 voeten, teycken opſulcken dicteden “crans der catte F,ende Gºirlena.

trecke de voorſijden der ſelveruijt den binnenhouck der boveplaets, la

tende tuſſchen het borſtweer der# ende de catte 3o voeten,voor

langde derboveplaets: Doe voort de boveſcreven dinghen op alle ander

derghelijcke oirten, 2: r 1, 2d 1:11 | 1 : « - - " - -

Ten 17",om te hebben den wech daermen door comt uijt de gront

»

*

desgrachts na de bedettewech, ſoo teycken ick epuntu, alſoo dat en staan.

doet zo voeten, trecke daerna de lini Pu, neem daer uijt de langde ux

van 24ovoeten, ende hebbe den begheerden wech ux c. - *

2' Ten 18", om te hebben den wech daermen door gaet vande *bedecte corridor.

wech tot boven op haer" borſtweer, ſoo teycken ick tpunty, alſoo dat fy Paapen.

doet zo voeten, trekke daer na de lini Qy, neem daer uijt de langde y K " "

van 4a voetengende heb den begheerden wechy zºf iii:

Ten 19";ſos móetter een overwelfſelkengheleyt worden inyder deel

desgrootenwals dat op het " ſchutſetlight, als ter plaets van 3,uijtcom- oraun.

B 3
4 - 2 iſ mende
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Cannonieren.

Flanc.

mende op deen ſijde inde middelplaets, op dander ſijde in desbolwercx

leeghe gordijnganck,te weten 6 voeten hooch en breet,ende dat tot ſule

ken einde als int voorgaende 19 punt der maten gheſeyt is.

Ten zo", ſoo moeten wy hebben twee * boſgaten der middelplaets des

* ſtrijckhoucx: Maer want het begrijp vande eerſte form daer toe te cleen

is,ende dat alles te onſienlickſoude weſen,ſoo ſullen wy inde 2 form een

grooter ſtrijckhouck alleen ſtellen, alwaer met A B beteyckent wort de

JMerlone.

Oreillon.

Corridor.

***

-

Merlone.

Scarpa. ... :: ?

Oreillºn.

'Parallelam. TO

Merlone.

Starpa.

k" - º - - - -

Carintnierei.

lini HP der 1 form, te weten de breede des ſtrijckhoucx van 3o voeten:

Deſe AC bediet ghinſte HR dicte des "tants van 2o voeten: Deur deſe

CD ſalmen verſtaen een deel van die groote gordine R K: met deſe BE

wort beteyckent die P l binneſijde des* ſchutſels,deſe CF is voor die RS

binneſijde destants, welcke CF vande voortghetrocken EB gherocht

wort int punt G. Omhier op nu de boſgaten te trecken na de begheerte,

ſoo teycken ick GH met GI, elck 2 voeten, voor breede der boſgaten

daer ſyten nauſten ſijn,treckdaer naH Kinſulcker voughen,datmender

langs henen ſien can een deel der gordinen AD, Voort IL recht naden

punt des borſtweers vande 'bedecte wech, dieder, ſoo de form volmaect

waer,ligghenſoude teghen over het middel der groote gordine. Dit ſoo

weſende,men can na het inhoudt des zo"punts der maten, deurbeyde

die boſgaten ſien den ſelven houck vant borſtweer der bedecte wech,

want G Ebinneſijde des ſchutſelsſtrecter van ſelfs henep,ende ILisdaer

na ghetrocken. " . . . . . . . . . . . . :) : -/- 11 o 12 ton :': 's

Ten 21" moeten wy teyckenen de langde vande onderplaets, tuſſchen

den* tant vande ſelve onderplaets,& den tant van de middelplaets. Hier

toenemen wy meerder claerheyts halven een beſonderfbrm, te weten de

derde, alwaerA bereytkent dentant der 2' form, wiens voodſijde met

haer nooſchoeyſel is B,ende CDbediet de gordine E Frde binneſijdades

* ſchuitſels. Indeſelveſormºtreckick de lini GH 'eyewijdeghemet B,

ende alſoo datter tuſſchen beyde de linien ſijn 59 voeten voor begheerde

open middelplaets. , 2., 1 º ', ' t - - - - - - - rºer

Ten 22", treck ick inde voornomde 3 form de lini l Kºevewijdeghe

met GH, ende alſoo datter tuſſchen beyden ſijn zo voeten, voor de dicte

des" tants,metgaders noch,5 voeten voor ºbeſchbeyſel. Om in de ſelve

de boſgaten nadeneyſchſtsteyckenen, te weten alſoo dat de beſchoeyſe

len der wallen en dadende wolcommenſtrijckinghen niet en verhinde

ren, ſoo treck ick eerſt de beſchoeynghen der ſeljer, K L, IM, alſoo

, datter tuſſchen beyden ſy 6 voet, voor de diéte des beſchoeyſels opde
hooghdc desgheſchots. , , . t

, i . . . . . . . . . o . : 1 11-2 is

# Een 25", teycken ick in de ſelve3:form de twee boſgaten by Kende
f ghelijckint zo punt die der middelplaets gheteyckebt waren, voort

noch een int middel alſoo de ſelye form opentlicker anwijſt er n-T

-trTen 24", ſooſijnder noch te legghen de viſie verdelen: -

: - we , *
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Y

welcke wy inde 3 form bereeckenen met N,O,P,Q.R. De drie binnen

ſte N,O,P, worden verſtaen alſoogheleyt te weſen,dat de buijteſijden al

ſtrecken na de punt des borſtweers der “bedecte wech,om het ſelve borſt

weer te connen ſtrijcken, oock alſoo dat P de leeghe bolwercx gordine

ſtriicken can. Maer de twee buijtenſte boſgaten Q R ligghen ſoo, datſe

ter eender ſijde ſtrijcken connen de leeghe groote gordine CD, ende de

buijteſijden der ſelve twee boſgaten fijn ghetrocken na den houck des

* ſchutſels by S, om aldaer ſoo verre ſijdeling te meughen ſchieten als het

ſchutſel toelaet, t'welckſooſijnde, Q can oock de leeghe bolwercx gor

dine ſtrijcken. - -

Ten 25", om te hebben de overwelfſelen inde wallen achter de boſga

ten, ſootreck ick eerſt inde voorſcreven 2 form de lini MN, beteycke

nende het * beſchoeyſel des wals achter de boſgaten der middelplaets,

alſoo dattet begrip tuſſchen de twee linien CF ende MN, breet weten

de 3o voeten, bediet den openen onbedecten vloer der middelplaets.

Voort teycken ick inden wal de twee begheerde overwelfſelen OP, elek

breet 12 voeren, lanck zo voeten. Ende wort verſtaen datmen derghe

liicke overwelfielen oock legghen ſal achter de *boſgaten der boveplaets

ende onderplaets,oock achter de boſgaten diemen tot verſcheyden plaet

ſeninde leeghe gordinen macht legghen,om t gheſchot ſijn deyſing in te

nemen, ſoot noodschwaer, Angaende den ſteygherom vande boveplaets

bedectelickende bequaemlickte comméinde middelplaets,die ſalgeleyt

worden an T Vinde 5 form: Welverſtaende dat de voorſcrevenTV een

gat is lanck zo voeten ende breet 1o voeten. Om welcker gheſtalt noch

eyghentlicker te verclaren, ſoo teycken ick XY, bediedende den over

(orridor.

'Nettoyer.

Oreillon. '

Scarpa.

Cannonieres.

welfdenganck, dieder ſtrect van de middelplaets deur den hooghen wal

tot in de leeghe gordijnganck, daer int 19 punt af gheſeyt is. Nu wan

neermen deſe ſteygher TV, afcomt tot in de ganck XY, ſooſalmen dan

ter ſlincker handt om meughen keeren na de deureX, om te commen

inde middelplaets,& ter rechterhandt, om te commen inde leeghe gor

dijnganck. De reden waerom vgat TV maer zo voeten lanck gheno

men en wort,ende dat de reſte desſteyghers onder de eerde gaet, is om

t’gheſchot boven ter plaets van Sſijn deyſing te meughen nemen. Deſe

ſteygher wort verſtaen met een muer vande middelplaetsgheſceyden te

weſen, welcke muer beteyckent is met detwee linien daer de deure X in

ſtaet, ende comt hoogher dan den vloer der boveplaets (alſoo oock

doen de muerkens daert gat des traps mede beſet is) vier voeten, ver

ſtreckende voor borſtwsaren. Voort om dander ſteygher te hebben,

daermen door comt vande middelplaets inde onderplaets, ſbo ſal de

ſelveſteygher boven beghinnen an doen ſijde desgancx XY, endelſal

voort ſtreeken onder S, tot datſe uijtcomt in het overwelfſel dat achter

het buyzeboſgat vande onderplaetsſtaet. Inder voughen dat by aldien
- ,t 3 Incn

J
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Rempars.

Parapetto.

Sorties en fauſſes

Portes.

Oreillon.

Flumns.

men de heele breede desgancx wil anſien voor een trap, ſoo cannhen

vande boveplaets tot inde onderplaets commen met eenen rechten

ſteygher. - -

Ten 26", moeten wy de poorten hebben, om van welcke teyckenin

ghe in grooter form meer beſcheyts te ſien,ſoo ſtellen wy daer afde vol

ghende 4-form, alwaer AB CD bediet de dickte der" wallen,inde ſelve

teycken ick E F 1o voeten, voor de wijde der poorte: Ende van E F tot

GH is een overwelfſel rechtuijt onder deur de wallen. -

Ten 27", teycken ick ten einde der poorte een walleken als I, dick4o

voeten, t'welck verſtaen wort van binnen# dander ſijden een

*borſtweer met boſgaten te moeten hebben,dicke twee voeten : De voor

ſcreven dickte van 4o voeten, is op dat een groot ſtickgheſchots ligghen

de teghen over t middel der poorte, daer op ſijn deyſinghe mach nemen.

Voorts ſal ter plaets van K noch een poorte ſijn, breet als de voogaende

1o voeten. Voor dit walleken ſal noch ligghen een diepte grachtſche

wijſe, breet 1o voeten, als de ghetippelde plaets aenwijſt, de ſelve diepte

ſal rondtom beſchut ſijn met houten lenen, datter#
noch waghens in en vallen. Noch ſalder over deſediepte een valbrugghe

commen voor de poorte K, ter plaets van L. De viercante plaets M is tot

deſen einde; Alſſer uiitvarende waghens commen deur de poorte K,

welcke ſiende datter incommende waghens onder het overwelfſel

EFGH ſijn, ſoo meughen die uijtvarende waghens wijcken inde ſelve

plaets M, om die invarende te laten deurlyden. 'ſ-

Ten 28", ſijnder de "heymelicke uijtganghen te teyckenen, hier toe

nemen wy de volghende 5 form, alwaer ABC een bolwerck bediet,

ende Dºdenhouckdaer twee wallen vergaren. In deſen houckwort ver

ſtaen een deur te weſen, vande welcke een overwelfde ganckgheleyt

wort 8 voeten breet, eenvaerdich dalende na E, van daer na F,ende ſoo

voort na G toe, uijt commende inde binneſijde des* ſchutſels voor de

tant van de onderplaets op de gront desgrachts, die 4o voeten leegher

light dan de ghemeene landtgront daer de doore D opſtaet. Inder vou

ghen dat denſelvenganck in als 4ovoeten dalen moet. Voort gheliickſe

over deen ſijde keert van Ena F tot G, alſookcettſe over dander ſijde van

E pa H tot I. - ; ; ; ; gºt tº go ar, ,,er d; º zo n - , , iſ

Ten 29", om te teyckenen de wech daermen van binnen de ſterckte

bequamclick duer commen mach na de onderplaets des* ſtrijckhoucx,

welcke verſtaenwort in als 3o voeten leegher te ligghen dan de gemeene

landtgront, ſo ſalmen daer henen gaen van D tot Einde 5" form, van

daer tot K, van waer af een ander overwelfſel gheleyt ſal worden, om

van achter te commen int overwelfſel, dat ten einde van de onder

plaets ſtaet. . . . . . . . . . . . . . . . : 2 -brio rº, 2 o : 't

Ten 30",volght de ganckduimenvanbinnendeſterckte door macht

/ COTTAIIMCIA
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eommen tot de middelplaets, van daer opde leeghe walganck rondtom

de ſterckte. Hiertoe nemen wy wederom de 5 form, alwaer van de bin

nedeur Daf, noch een ander overwelfde ganckgheleyt is, ſtreckende na

L, hooch en breet als dander 8 voeten, maer rijſende in als 1o voeten

(want ſoo veel light de leeghe walganck of middelplaets hoogher dan

de ghemeene landtgront) ende uijt commende int binnenſte overwelf

ſel dat ten einde der middelplaetsſtaet. Angaende de incomſt van het

*teghengraf die ſal weſen ter plaets daer het ſelveteghengrafende den ſintramha.

* heymelicken uijtganck malcander ontmoeten bijde buijtendeure des Faſ: porte.

heymelicken uijtgancx tuſſchen G ende F.
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DE EL EN DE R 1 FOR M, ,

- Weſende grontteyckening van

een hecle ſterfte. :

t fSraete tuſſchen de huijſen ende den wal.

ſ? Binnebeſchoeyſel des hooghenwals. Starpa,Fal

da, ſalita.

r q Hooghewalganck. Terrapieno,

q ? Borſtweer met beſchoeyſel des hooghen wals. -

Parapetto. - - -

po Leeghe walganck. Allee.

o n Borſtweer der leeghewal. Parapetto. -

Ma Grootegracht. Grandfoſſé.

k_hi Middelgracht. Foſſetta. - -

b d e Caden. - ---- --

b de f Bedeête wech. Strada copert4. -

c ux Ganck om te climmen uijt de gracht opde be
- decte wech.

fyz Ganck om te climmen vande bedectte wech op
haer borſtweer.

! PSRT H Strijckhouck. Flanck, 2

Plm M Schutſel. oreillon. " - 2

Plm M ZN Bolwerck. . - 3

BCDEFG Catten. Cavaillieri. ,,... - - -,

-

-

- C 2 t , * FoRM.

- - , , vr

, : : : : : : : : : : :
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DEELEN DER :: FoRM, DE E L EN DE R. , , F o R M,

Weſende grontteyckening van Weſende grontteyckening van een ſtrijck

een ſtrijckhouck met haer ,

middelplaets. • 1 - 2

GE Desſchutſels binneſijde.

CD Deel der leeghe groote

gordine.

AčIL Het binneboſgat.can
noniere, -

KHGB Het buijteboſgat.

LI KH Den tant. Merlone.

MCFN Desſtrijchoucx mid

delplaets.

O P De overwelfſelen daer

achter.

HF Binneſijde desſchutſels.

KL Haerbeſchoeyſel. Scarpa.

2 houck met haer drie plaetſen. |- , » -

N

's,

CD Deelder leeghe gordine.

MI Haer beſchoeyſel. Scarpa.

GB H De onderplaets.

Tuſſchen GH commen haer drie boſgaten.

C EX De middelplaets.

CE Haer twee boſgaten.

Daer NO PQR op ſtaen is de boveplaets.

NO PQR Haer vijf boſgaten.

S Een boſgat ligghende opde hooghde van

dander NOP QR.

XY De overwelfdeganck vande middelplaets

na des bolwercx leeghegordijnganck.

TV Het bovenſte gat des ſteyghers,om te com

men vande boveplaets na de middelplaets.

4 FO R M.
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4 FoRM.
A E F B

DE EL EN DER 4 FORM,

Weſende grontteyckening

van een poorte.

A BC D Dickte der wallen.

EF Wijde der poorte.

E FGH Overwelfſel door de wal

len.

I Walleken ten einde der poorte.

M Plaets tuſſchen het walleken I

ende het overwelfſel.

K Tweede poorte.

L Walbrugghe daer voor.

s Fo RM.

T8

DE ELEN DER 5:

Weſende grontteyckening van een

bolwerck met fijninwendighe

overwelfde ganghen.

FORM,

D Deure inden houck daer twee wallen

vergaren. w

DE FG Heymeliaken uijtganckter een

der ſijde.

DE HI Heymelicken uijtganck teran

der ſijde.

G,I,Deuren der Heymelicke uijtganghen

inde binneſijden der ſchutſels.

DEKL Ganck na de onderplaets.

DL Ganck na de middelplaets.

D - WANT
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-

A N T de voorgaende grontreijckeninghe alleenelick bethognt

- VV der ſterckten gheſtalt in anſien van#
"" de 'ſpieghelinghe vande gheleghentheyt in hoochde of diepte tot voſ

COntmel) kennis ſeer noodich is, ſoo ſullen wy nu ande verheventeycke

ninghe commen, om den ſin van welcke wat breeder uijt te legghen, ſoo

Tlans infinite. neem iek dat een lichamelicke ſteréte, doorſneden wort meteen 'onein

delick plat door t middel tuſſchen twee bolwercken (ſulcx is de gebruijck

-Mathematical van doen byde'Wiſconſtnaers,die alſoo hemelen ende eerde doorſnien,

om te vinden wat inde ſne ſtaet) ofte om meer na de ghemeene maniere

- te ſpreken, genomen datter gemaect ſy een lichamelick houten voorbeelt
A eender ſterête,ende dattet in tween gheſneden of gheſaeght worde,door

rmiddel taſſen twee bolwercken: Dit ſooſijnde, de form welcke haer

in die ſne verthoont, is de ghene die wy nu voornemen te teyckenen
-- ende beſcrijven. - 1 e. - - -- - --

- M AT EN DE R VE RH EV EN

teyckening, ſpruytende uijt een ſne door het | |

- middel der groote gordine.

T: N 1" ſoo moetter opden ghemeenen landtgront gheteyckent ſijn

ser" - de breede der ſtrate# de huyſen ende den:walvá 3o voeten.

-

- -

- --

Scarpa- Ten 2" de dickte des' beſchoeyſels vanden wal 2o voeten.

Terreplain. Ten 3" breede des* hooghen walgancx 5o voeten.

Prºpat. " I Ten 4" dickte des " borſtweers vanden wal zo voeten. Zº ! ! ! ! !

Scarpa, . Ten 5" dickte des* beſchoeyſels daer voor 1 o voeten. ,

Julie Ten 6" breede des * leeghe walgancx zo voeten.

Parapetto. Ten 7" dickte des* borſtweersdaer voor 2o voeten. -

Scarpa. Ten 8" dickte des* beſchoeyſels vande leeghe wal 8 voeten. ( )

. . . . . Ten 9" breede det groote gracht op de bovecant gemeten 14o voeten:

Mathematici. Soo veel te moeté doë, volgende tgeſtelde,wort"Wiſconſtlick bevonden. .

contraſarpa. . Ten 1o" dickte des' cabeſchoeyſels 8 voeten.

Foſſetta. Ten 11" Breede der* middelgracht 2o voeten, welverſtaende dat de -

- binnecant der ſelve middelgracht, ſal commen 88 ## voeten vant be- ,
7

-Arithm" ſchoeyſel der gordine. Hoemen die langde volghende rgheſtelde Tel- *

conſtlick vindt, ſal int 3' Hooftſtick vermaent worden, * * * * *

t r

Corridor. Ten 12" breede der ' bedeête wech zo voeten.

Terreplain. Ten 13" hooghde des* hooghe walgancx 4o voeten.

Parapetto. Ten 14" hooghde des* borſtweers daer voor 47 voeten,

• Allie. Ten 15" hooghde des “leeghe walgancx 1o voeten.

Tarapette. Ten 16" hooghde des* borſtweers daer voor 17 voeten.

#" Ten 17" diepte der groote gracht 4o voeten.
Foſſetta.

Ten 18" diepte der " middelgracht 15 voeten.

# " Ten 19" hooghde des - borſtweers vande bedecte wech 7 voeten.
ºn

- Ten 29"

-

- --

-,
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Ten 26" ſooſalmen de afdakinghe des borſtweers vanden hooghen , , ,

, wal, oock des borſtweersvanden leeghen wal foo legghen, datmen daer

langs henen ſien mach de twee derdendeelen van het “cabeſchoeyſel. Cºntraſtvrº.

- Ten 21" ſal de afdakinghe van het borſtweer derbedectewech,ghe- 7"

leyt worden na den loop der * ſichtlijn,commende van het borſtweerder " "ſ".

leeghſte gordine, over het borſtweerder bedectewech, tot den ghemee

nenlandtgront, welcke langde van het borſtweer af, gerekent tot opden

ghemeenen lantgront,comt te weſen 126 voeten. Het 'Telconſtich vin- Arithmetic

den van welckelangde,int 3 hooftſtick verclaert ſal werden. ' " ,

Ten 22", het 'teghengraf ſal ligghen onder de leeghe wal,8 voeten (intramine.

vant uiiterſte des' beſchoyſels, ende ſal breet ſijn 5 voeten, hooch 6 voe- Seatta
*

ten, ende boven overwelft. ,, 4- - - -- --

Ten 23", ſoo ſalder achter elck borſtweer een banck ligghen, hooch

3 voeten,breet 3 voeten,om alſ men daer op ſtaet,int velt te meughen ſien,

maer daer af weſende, datmen alſdan uiit het velt niet gheſien en wort.

" VERHEVEN TEYCK EN ING,

- na de voorſchreven maten.

T E N 1" treck ick inde volghende 6 form den ghemeenen landt

gront (diemen anders 'ſtichteinderſlijn noemt ) A B, teycken #"-
daer in AC 3o voeten, voor breede der ſtrate tuſſchen de huyſen ende au.

r: den * wal. -cv of a 2: n... . . . . . . . :- Rempart.

Ten 2", CD zo voeten voor dickte des * beſchoeyſels vanden wal. Serpa.

Ten 5" D, E 5ovoeten voor breede des hooghen * walgancx. Terreplain

Ten 4"EF 2o voeten voor dickte des* borſtweers vandé hoogen wal. ".

• Ten 5" F G 1o voeten dickte des* beſchoeyſels daer voor. . "?"

- Ten 6" GH zo voeten breede des * leeghe walgancx. JAllée.

，,Ten 7" H L 12o voeten dickte des* borſtweers daer voor. TParapetto.

Ten 8" I K8 voeten dickte des te beſchoeyſels vande leeghe wal. Scarpa.

Ten 9"I L 14ovoeten voor de breede des' grooten grachts opdebo- e"/".

vecant ghemeten. -

Ten Toº M L8 voeten dickte des"cabeſchoyſels doch alſoo dat NK ("?"

-- doet 88## voeten na het inhoudt desvoorgaenden 11" punts.I

Ten 1 1" NO 2o voeten voor breede der * middelgracht. Foſſetta.

3: * Ten r2" L P 12ovoeten breede der * bedeête wech. - Corridor.

Ten 13" D Q 4o voeten hooghde des*hooghenwalgancx. Terreplain.

Ten 14" E R 47 voeten hooghde des* borſtweersdaer voor. Parapette.

Ten 15" GS 1o voeten hooghde der “leeghe walganck. JAllée.

Ten 16" HT 17 voeten hooghde des* borſtweers. - Parapetto.

- . Ten 17" KV 4o voeten diepte der" groote gracht. . . . . Granºfſº.
Ten 18" XY 15 voeten diepte der *middelgracht. - Foſſetta.

en - arapette de

Ten 19" PZ7 voeten hooghde des*#" vandeee,##.
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Centrafarpa.

“Parapstts.

Scarpa.

Parapetto.

Contramine. -

-

'Parapetti

Cavagliers.

Centraſcarpa.

Terreplain.

Ten zo"teycken ick tpunt a int* cabeſchoeyſel Lb, alſoo data Lſijn

de twee derdendeelen van L bende trecke op dat punt a twee linien Ra,

Ta, Ende op de lini Ra treckick de buijte ſijde vant * borſtweer des

hooghen wals, als Fc rechthouckich op A B, met haer 'beſchoeyſel c S:

Sghelijcx op de lini Ta de buijteſijde des borſtweers als I d.

Ten 21"treckick de lini van T“ borſtweer der leeghe gordine, deur

Z, tot datſe denghemeenen landtgront comt teghenaken in s, ende Pc

comt lanck te weſen 126 voeten voortghene datter verheven moet ſijn.

Ten 22" om te teyckenen het 'teghengraf, ſoo neem ick van V tot f

8 voeten, ende van ftot g 5 voeten, treck daer boven den booch h, die

hooch comt 6 voeten, ende hebbe het begheerde teghengraf gh f.

Ten 23" teeken ick achter de drie * borſtweeren R, T, Z, de banc

ken i, ke, elck hooch 3 voeten, en de breet oock 3 voeten, tot ſulcken

einde als int voorgaende 23 puntgheſeyt is.

Tot hiertoe is beſcreven de verheven teyckening, ſpruijtende uijt

een ſne door t middel der groote gordine,maer alſoo de' catte heur,

daer in niet en verthoont,ſo ſullen wy om de verheven gheſtalt der ſelve

oockte ſien, ſtellen de7 form, ſpruijtende uijt een ſne door het middel

des bolwercx, welcke door het middel der catte ſtrect,alwaer weghen en,

grachten oock veel breederſijn, ſoo inde 1‘form blijckt. -

De vloer van deſe catte wort verſtaen te ligghen4o voeten boven den

vloer des hooghen wals. -

De borſtweeren daerop noch 7 voeten hoogher.

De borſtweeren ſullen als vooren gheſeyt is dick ſijn 2o voeten, de

beſchoeyſelen daer voor 1o voeten. - ,

De afdakinghe des borſtweers vande catte ſal inſulcker ſcheefheyt lig- *

ghen, datmen daer langs henen ſien can de twee derdendeelen van het

* cabeſchoyſel.

Daer wort oock verſtaen, dattet voorſcreven borſtweer ſal ſtrecken

rondtom de catte heel beſloten, ſoo wel over de binneſijde na de ſterckte

toe, als over de buijteſijde na de gracht, op datmen daer niet bloot en

ſtae, voor de ghene daermen van achterbuijten de ſterête,af mocht ghe

ſien en de beſchoten worden. t . . . . . . . .

De meyning is oock, datmen boven na de vloer ſalgaen, door een

ſteygerghewrocht binnen in de catte, wiens deure ſtaen ſal int' beſchoey

ſel, uijtcommende opden 'hooghewalganck. -

Van alle welcke dinghen wy andermael ſouden meughen int langhe

verhalen, de manier om de verheven# daer af te trecken,

van punt tot punt, maer want het ſelve door de voorgaende beſcrivinghe

openbaergenouch is, ſoblaten wijt cortheyts halvendaer by blijven,ſtel

lende alleenelick de voorſcreven 7 form van dien als hier na blijét.

(I - DEELEN
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AC Breede der ſtrate tuſſchen

IL Breede der groote gracht.
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W

DEELEN DE R 6 FORM, - - - - - -

Weſende verheuen teyckening S .

ruytende uiteenſme door * .

t middel dergroote - - -
T- -

gordine.w

de huyſen ende den wal.

C D Q_ Binnebeſchoeyſel des

wals.

Qi Breede des hooge walgancx.

i Haerbanck. -

i R Borſtweer daer voor.

Rc Afdakinghe des borſtweers.

cS Beſchoeyſel des hoogen wals.

Sk. Breede des leeghe walgancx.

k_ Haer banck. -

k-T Haer borſtweer daer voor.

TD Afdakinghe des borſtweers.

IV Beſchoeying der leeghe gor

dine.

g h fTeghengraf

XY Middelgracht.

b L Cabeſchoeyſel. " A

LP Breede der bedectewech."

PZ Borſtweer met ſijn banck,

Z c Sijn afdakinghe, \

c B Ghemeenen landtgront, ofte

ſtichteinder.

i

DEELEN DER 7: FORM, - - -

Weſende verheven teycke- tºi

ning ſpruytende uit een - , i

ſme door t middel * * - ,

des bolwercx. v

j

A De catte. A A 2

Dander deelen ſijn openbaer *

ghenouch door de verclaring '
der 6 form. D 3 Aldus
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Aldus verclaert weſende de

grontteyckeninge ende verhe

ven teyckening int platte, ſoo

iſt oirboir voor de ghene die

volcommen kennis vande ey

ghenſchappen ende oirdenin

ghen der ſterckten begheert,

dat hy ſulcke platte#
ghen doe namaeken in licha

melicke formen van cenighe

bequame ſtof als hout,was,of

poteerde : Want ghelijét inde

#w. Weereltsbeſcriving goet is,

Sphere- beneven der* clooté platte af

" béeldinghen, noch te hebben

verſcheydé lichamelicke cloo

ten, als des eertricx, der vaſte

ſterren, der * Dwaelders, en

dierghelijcke : Alſoo ſijn hier

cock de lichamelicke formen

der ſteréten ſeer nut, om allen

- omſtandighen dies ang2ende

noch grontlicker te kennen,

ende om niet alleen te verſtaen

wat ander ſegghen, maer op

datmenuijt verſcheyden mey

ninghen vant beſte mach oir

deelen."

“Tlanet4

ritmy,

e
\

#
s

s s
%

V

N
\"

tsE#4

-#g

onhegra - De platte * lijfbeeldinghe
phia. vá ſulcke lichamelicke ſteréte

met twee bolwercken, is als

deſe volgende 8 formanwijſt,

waer afder deelen eyghen na

Definient men,die inde voorgaende*be

palinghen des 1" Hooftſticx

beſcreven ſijn, hier int corte,

meerder claerheyts halven, by | |

een vergaert worden.
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F. Hooghe walganck. ! . . C. Debovegordine. , . . . .

GAfdakinghe, ler bove bolwercx gordine: ºoi te traag ºf

HAfdakinghe der leeghe bolwercx gordine. ' ,,,, a . . . ti,

E Middelgracht. 2 -- , , D Bedecte wech. . . . . . . . . .,

I,K, L,M, Schutſels. - AB Catten, . . . . .

Beneffens een lichamelick houten voorbeelt met twee bolwercken als

hier nevens, ſoo iſt goet te hebben noch twee ander houten voorbelden,

het een van een heele volcommen ſterckte met haer ſes bolwercken, het

* * * *t ºf

ander alleenelick van een half bolwerck ſonder grachten. De reden is

deſe: Wanneer die drie houten formen even groot ſijn,ſoo en ſoudemen

inde form der heele ſterckte (welcke dient tot ſpieghelinghen des ghe

heels,van ſtraten, kercke,huyſen, met de reſte) niet veel beſcheyts connen

ſien van de deelen der drie plaetſen (diens grontteyckening inde 3 form

verclaert is) als “boſgaten, tanden, overwelfſelen, trappen, deuren, ende

dierghelijcke dinghen inden ſtrijckhouck commende, dieder altecleen

ende onſienliek ſouden vallen: Maer een half bolwerckſoogroot ſijnde

als dander heele ſterckte, daer in canmen die dinghen op haer mate groot

ghenouch cryghen. De form met twee bolwercken, die veel grooter val

len dan twee bolwercké vande form der heele ſterckte, is bequaem om te

onderſöucken met een gheſpannen draet, alle ſtrijckinghen tommende

ſoouijt de ſtrijckhoucken, als van borſtweeren der wallen en catten, na

alle ſtrijckelicke Plaetſen. . . . . . .. ! ! ir of a

-- - * * 1 . . . - - (' ! ! ! !

3 H O O F T S T I C K

Vande grontteyckening der weſentlicke ſterijen -

> ,t 5 - 12

int groot, end van tghebou dit

- -

-- 2 : * * *

:22 | | |

daarop commen moet u

l T o E w. E L de grontreyckening ende t’ghebou opt landt, groote

TT gheſneenſchap heeft met de grontteyckeningen de verheven

A-el-A- teyckening op papier, welcker hiervooremighdmouchſaemlick

verclaert ſchijnen, nochtans heeft dele *dactlieke wercking, ſoo groot

verſchil van die 'ſpieghelighe handelinghe,datſe wel haar beſonderuijt

leggingen behouft, daerom ſullen wy hieraf verclaren't ghene ons tot de

ſake noodich dunckt,voor ons nemende datter te bouwen ſy op plat even

landt,een ſterckte van formende maten als de voorgaende des 2" hooft

ſtick. Hiertoe ontmoet ons ten eeſten de teyckeninghe van een "eveſij

dichºſeſhouckint rondt beſcrivelick, elcke ſijde lanck 1.ooo voeten wele

ke form by anderen ghemeenelick gheteyckent wort deur t behulp eens

* Platcloots, of ander ſoodanich cleen * reetſcaps: Maer om op corter
-

14 -- - - tijt,

contemplatini,

Cannonieres.

Merlons.

Flanc.

Practica opera
tio.

Theorica.

•AEquilaterale

hexageno circule

inſºrptibile.

Plaeiſphaerij ſen

JAſtrolabij.

Inſtrumenti.
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Centrump,

circumſtriptibi

tijt, ende met minder moeyte alles volmaecter te hebben, ſoo ſoude ick

(volghende deghemeene reghel,welcke inhoudt dat de grootſte wiſcon

ſtighe reetſchappen de ſekerſte ſijn)daer toe nemen twee evelanghe coor

den, elck van 1.ooo voeté,doende deen van dien met een lets ande ſtock,

ſtekende ter plaets van A, (inde voorgaende 1 form) als * middelpunt

der ſtercte diemen begheert te bouwen, ende brenghende tander einde

na B, alſoo dat de coorde gheſpannen ſtaende, ick ſoude daer een ſtock

recht overeinde ſtellen,beteyckenende een der ſes houcken. Om nu een

ander houck te hebben ick neem in de ſlynckerhandt het einde der voor

#ſcreven coorde die des" omſcrijvelick ronts halfhiddellijn beteyckent,
diarnetrunº.

Radium velli

mean viſualem.

Merlone.

ende in de rechterhandt het een einde der coorde die des ſeſhoucx ſijde

bediet, het ander einde der ſelver doen ick deur een perſoon vaſt houden

an B, gaen alſoo met die twee coorden na C, tot datſe beyde gheſpannen

ſtaen, ende ter plaets daer hun uijterſten vergaderen, daer ſteke ick een

ſtock C, voor den tweeden houck. Ende om denderdé houck te hebben,

ſoogaen ick na D,welverſtaende dat ghelijck den landtmeterghemeene

lick hem eenen mettet einde der keten doet volghen, alſoo doen ick dien

anderen perſoon my na commen, tot dat hy mettet einde der coorde is

ter plaets van C: Daer weſende, ick treckde twee coorden wederom tot

datſe beyde gheſpannen ſtaen ſoo ſtijf als vooren, ende daer die einden

vergaderen, t'welck ſy an D, tot die plaetsſteke ick een ſtock,beteycke

nende denderden houck: derghelijcke doen ick om te hebbenden vier

den houck E met al dander. De ſes houcken alſoo met ſes ſtocken ge

teyckent weſende, ende bevindende mettet oogh dat de drie ſtocken E,

A, B, op een ſelfde *ſtrael of ſichtlini ſtaen, dat sighelijcx oock doen F,

A, C, ende ende G, A, D, ick trecke langs der eerde een gheſpannen

coorde van de ſtock B, tot den ſtock C, ende langs de ſelve doen ick

een greppelken ſteken ontrent een halve voetbreet, ende een halve voet

diep: Derghelijck oock ghedaen weſende met dander vijf ſijden, ſoo

heb ick opt landt een ſeſhouckighe form geteyckent met greppelen,ghe

lijck den ſeſhouck BC DE F Gopt papier met linien ghetrocken is.

Ten 2" mete ick in de greppel B C, van B af na C, 18o voeten, voor

de langde vanderrhouck tot de voorſijde des* tants, ende ten einde van

die 18o voereh, twelck ſy ter plaets van H, daer ſteke ick een landt

Flant.'

Oreillan.

Dioptra.

Flank.

meters rechtcruys. ' - -

Ten 3" om te hebben de brede des' ſtrijchóucx met haer - ſchutſel,

beyde t'ſamen 14o voeten, ſookeer ick dat rechtcruys, tot datmen deur

de twee ' ſichtgaetkens of ſichtſpleetkens, ſien can de twee ſtocken B,C,

daer na doen ick ſteken een ſtock M, 14o voeten van H, alſoo dat ick de

ſtock M ſien can deur dander twee ſichtſpleetkens des voornoemden

rechtcruys. ' - - -,

Ten 4" om te hebben de breede des' ſtrijchoux, ſoometeick 3o voe

- - - - ICH
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ten inde lini van H na M, ende ten einde, t'welck ſy an P, daer ſteke

ick een ſtock, doen daer na greppelen van H tot P deur het behulp van

een gheſpannen coorde alſvoren.

Ten 5"om te hebben de dickte des*tants, ick mete inde greppel van Aarlen.

H na B 2o voeten, het einde der ſelver valt, neem ick, an R: Daer na

ſteeckick een ſtockint middel váHR ter plaets vanT, ende derghelijc

ke ſtock ſteke ick oock ter plaets van W: Daer na comme ick by Z,ſteke

daer noch een ander ſtock, ende verſtelle die nu alhier dan aldaer,tot dat

ickſe ſien in een rechte lini met de drie ſtocken B A Eter eender ſijde,

oock in een rechte lini met de twee ſtocken M V ter ander ſijde. Deſe

ſtock Z daer alſo ſtekende, beteijckent het uijterſte des houcx van dat

bolwerck. Ende opde ſelve wijſe ſalmen vinden al dander houcken met

de noodighe greppelen. Doch ſoo is te ghedencken, dat men in plaets

van verborghen linien, gheen greppelen en moet teyckenen,welcke daer

na dwalinghe mochten veroirſaken, wantmen door tºgheſicht,ende door

het behulp des rechtcruys, die verborghen linien niet ſienlick en behouft

te legghen, als uijt het boveſcreven ghenouch te verſtaen is.

Voort ſoo is te weten wanneermen aldus int groote teyckent, datmen

ſomwijlen kennis behouft vande langde ettelicker linien, die deur ghe

breck van ander onvolmaecte wercken, niet bequamelick en meughen .

ghetrocken worden, als by voorbeelt: Ghenomen datmen met de eerde

die uijt de groote gracht comt, wil maken de langhe afdakinghe des

*borſtweers vande bedectewech, ende dat de borſtweeren der leege gor- #*
ſtr-da csparta.

dine (van welcker hooghde men die noodighe langde ſoude meughen

afſien) noch niet ghemaect en ſijn: Genomen oock datment deur • Tel-A:"

conſtighe manier ſekerder wil hebben, dan deur formen diemen tot "

ſulcx op papier int cleene treckt: Dat is, men wil weten by voeten, de

langde der lini P einde voorgaende 6 form. Om hier toe te commen:

Ick neem datter door tºghedacht ghetrocken ſy een rechte lini van t punt

P, tottet onderſte des borſtweers T, te weten 7 voeten onder T,dat is 1o

voeten boven H: Daerom ſeg ick, die lini boven H van io voeten gheeft

H P 18o voeten (als berekent wort uijt de verheven maten) wat PZ 7

-

*

voeten? (want alſoo het “borſtweer Z Pevelanck is mettet borſtweer on- Tarapatts. ''

der T, ſoo is den driehouck begrepen tuſſchen PH, ende het leeghſte

punt des borſtweers onder T, ghelijckanden driehouck e PZ) comt

Pe 126 voeten. Endeghelijck hier deſe lini Peghevonden is te doen

126 voeten, ſoo connen al de langden van dander linien oock bekent -

worden: Als de lini N K(daer in 11 punt der maten vande verheven

teyckening int 2 hooftſtick af gheſeyt is) te doen 88## voeten: Sºghe
2

7

lijcx de lini t L 14o voeten: Maer want daer toe noodich is * Telcon-Arishmaia &

ſtighe ende * Meetconſtighe ervaring, wiens reghelen ons voornemen gesnaria.

niet en is hier te beſcrijven, als behoorende tot haer eyghen plaetſen

- . ghehaelt
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Scarpi.

Piratetri Ör

C wint rivieiu4.

Perpendicularis.

Horizonten -

Starpa.

Fttelijke Neer

lantſche metſe

laers noemenſe

oock. “Pilaren

achter ten ghe

vvrocht ende

Freyten.

Ital. Contrafor

ti, ºf Speroni.

- -- r

ghehaelt te werden; elcke uijt haer conſt, ſoo en ſegghen wy daer af niet

wijder. - -

VAN DE M E T s E L R 1 E.

D E grontteyckeninghe alſvooren ghegrippelt weſende, ſoo reſter

noch gheſeyt te worden vande metſelrie, alwaer eerſt te bedenc

ken valt, datter een vaſte gront moet weſen, die bolwercken en wallen

draghen can, ſonder in te ſincken, ofte omme te vallen, ghehjckt ſom

wijlen ghebeurt: Tot dien einde ſalmen de weycke gront,daert noodich

is, met palen heyen, ſoo diep ende ſoo dicht by malcander als de ghele -

ghenheyt vereyſcht. - - 2

De manier der metſelrien van caden met haer' beſchoeyſelen, “borſt

weeren, en de reghengraven, die opden voorſcreven vaſten gront rondt

om de ſterckte moeten commen, ſullen wy deur de velghende form ver

claren, in deſer vonghen: Het ghene datter begrepen is tuſſchen ABC

DE FG, beteyckent den buijtenſten muer der ſterête, met haer over

welft teghengraf, diens maten duſdanich ſijn : A G doet 2 voeten, die

de metſelrie dieper gheleyt wort dan den gront des grachts A. Voort

ſoo is BC de dickte des muers op de bovecant doende 4 voeten. De

*hanghende lini B H rechthouckich opden *ſichteinder,beteyckenende

de voorſijde des borſtweers, is voortghetrocken tot opden gront des

grachts ter plaets van 1,inder voughen dat IA is de dickte des “beſthoey

ſels die voor den wal comt van 8 voeten: Deſe lini Hl doorſnijt den

booch des ouerwelfſels int punt D ; van t'ſelve punt wort ghetrocken

de lini D C. De breede des teghengrafs is van 5 voeten, de hooghde 6.

voeten: De muer na E toe, daer den booeh ende de reſt op ruſt, is

dick 5 voeten. e - - - - - !

Deſe muer moet noch hebben haer * ſteunſtijlen, dat ſijn verſtijvind

ghen die vande muer na den wal toeghewrocht worden, op dat de eerde

des wals anden muer echte, ende dat deen van dander niet en wijcké

Om de manier van welcke eyghentlicker te verclaren, ſoo ſtellen wy de

volghende 2 form, alwaer KLM N de langde breede en de hooghde

van een ſteunſtijl beteyckent : der ghelijcke worden anden muer ghe

wrocht van 1 o tot 1o voeten, als de ſteunſtijlen O,P,Q,R,S,T, welver

ſtaende datſe ant einde naden wal,dicker ſijn dan over de ſijde daerſe an

den muercommen, te weten over de walſijde 3 voeten, en de anden muer

alleenelick 2 voeten, om alſoo de eerde die tuſſchen beyden comt vaſter

anden muer te doen houden. Voort alſulcke ſteunſtijlen alſIergheleyt

worden tot verſtivingdes wals, derghelijcke wordenderoockgheleyt tot

verſtercking der cade, ghelijck de volghende form dat opentlick ghe

nouch aenwijſt. Bovendien ſoo verthoont haer noch de gheſtalt der

bancken, V, X, die achter elck borſtweer commen, hooch 3 voeten,

ende
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ende boven op 3 voeten breet, daer af gheſeyt is int 23 punt der verhe

ven teyckening int 2 hooftſtick.

Angaende den hooghen wal met haer borſtweer die achter de bo

veſchreven leeghe gordine comt, oock de catten opde bolwercken, die

ſullen teenemal van goede eerde weſen, beſaeyt met eenich bequaem

cruyt. M. Aurelio de Paſino raedt hier toe te nementghene byden La

tinen Medica ghenoemt wort, t'welck ick in een cruytbouck op Neer

landts bevinde te heeten Bourgoenſche claveren. Deſes cruyts eyghen

ſchappen, na het ſchrijven van Columella, Plinius, Mathiolus, endean

der, ſouden duſdanich weſen: Ten eerſten dattet ſeer diep inde eerde:

wortelt, t'welck niet alleen voorderlick en is om de wallen langher in

gheduricheyt te houden, ſonder vervallen, maer die deurvlechtinghe

gheeftſe oock ſtercte teghen tbeſchieten: Ten anderen ſoo iſt ſeer goet

voeder der beeſten, t'welck in tijt van belegheringhe wel te paſſe comt..

Ten derden ſoo beſchermet de wallen in nat weder teghen het afſpoe

len des reghens, ende in drooch weder voor het afſtuven des wints.

b E 2 1oo voeten,

- - - - - - - - -
- ''
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4 H O OF TS TI C K

Hoemen de anderhouckghe dan ſeshouckghe

ſterckten ſoo int groot als int cleen

teyckenen ſal.

Y W Yy hebben int voorgaende tweede en de derde hoofſtick,

\/ beſcreven de manier der reyckeninghe int cleen oock int

groot, van een ſterckte op een * eveſijdich ſeſhouck int Arguiater

ront beſcrivelick, wiens ſijde ende halfmiddellijn altijt evelanck ſijn,#.

ende daer ſlechts mede deur ghegaen ſonder te ſegghen hoemen doen statiºnair.

ſoude inſtercten diemen van meer of minſijden begheert : De oirſaeck

was, dat wy meerder claerheyts halven, daer toe dit beſonder hooftſtick

veroirdent hadden, om aldaer niet verdrietelick te blijven hanghen, in

dinghen welcke in die hooftſticken niet begheert en waren.

Om dan tot de ſake te commen, ghenomen datter gheteyckent moet

ſijn int cleen op papier, een eveſijdeghe vijfhouckighe ſtercte int rondt

beſcrivelick, ende yder ſijde des vijfhoucx daer de ſterčte op gheteyc

kent ſal worden, moet even

ſijn ande lini A. Vraghe hoe

lanck dat de *halfmiddellijn . . . -

daer toe ſal moeten weſen: lek . " ' -

neem opden paſſer eenighe "

halfmiddellijn B C, die lan- " -

gher is dan de ghene die ick

houf, trecke daer mede een '

rondt, deyle dat al taſtende in 'ſ

vijf even deelen C, D, E,F,G,

trecke daer in den vijfhouck !

CD EF G, oock delini BD, -

neem daer na met den paſſer .

de langde der lini A, brenghe

die tuſſchen de twee linië BC,

BD, opwaert of neerwaert,tot, . . * S- - -

datſe daer in paſt, ende 'eve- ' . . . . . . . . . Tar-wel

wijdeghe ſy met CD, als de lini HI. Ick open daer na den paſſer van

B tot H, trecke daer mede een ront,t'welckcommende door tºpunt I, ick

heb de begheerde halfmiddellijn B H, met welcke ick op een ander pa

pier dan een rondt treck, daer de begheerde ſijden in paſſen ſullen. Vijt

dit voorbeelt des vijfhoucx, is ghenouch te verſtaen deghemcene reghel
van allen. k - {-

5eanidiaweser.

, ,,' ' , -

E 3. Hier
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Hiervooren is gheſeyt, datmen het rondt ſal deelen in vijf even dee

"e- len al taſtende, doch ſooymant beter gheviel de * wiſconſtighe wercking

van dies na het inhoudt des 11" voorſtels van het 4 bouck Euclidis, hy

ſal deſe manier meughen volghen: lck trecke int B

rondt ABC door t middelpunt D de middellijn A C,

deyle D C int middel E,neme met den paſſer de lang-, /ZN
de E B,teycken die van E tot F: T'welck ſoo weſende, A I- C

de largde F B is even ande ſijde desgheſchickten vijf- WRºy
houcx. Ende F D (voor de ghene dieſe begheert) * * *

#e... a... lcke handelt meeſte ghetief ſouêt, ende dat de ' ſpieghelighe wijſe van

uriner tºt Euclides, meer ſtrect om ' Wiſconſilick te verclaren de maeckſelen ende

trºpºrtiºne. eyghenſchappen der gheſchickte lichamen, oock de 'everedenheden

dieder in de linien van ſultke formen ſijn, dienende tottet maken det

#"f ' boochtafels en dierghelijcke,ſoo heeft ons de voorſcreven taſtende ma

- nier aldaer bequaemſt# 1 -

T oT hier toe hebben wy vande ghemtenet yckeninghe int cleen

M. gheſyt, maer want de grontteyckeninghe des 3" Hooftſticx opt

landt, int groot cock verclaert is, met een ſeſhouck,alwaerbeyde de coor

den voor ſijde ende * halfmiddellijn evelanck vallen: Soo mocht hier

op ymant vraghen, hoemen met ander veelhouckighe formen doen ſal:

want de voorgaende manier van derghelijcke op papier, daer toe onbe

quaem ſoude weſen. Ghenomen dan# n vijfhouck,

hebbende ºffiëſijde van Icesvoeten, vraghe hoe lanck dander coorde

ſal moeten ſijn, die de halfmiddellijn beteeckent,om effen uit te com

#ſºm. men ? Men ſal ſien in een* boochtafel, wat reden de ' halfmiddellijn
Retronens.

- #ter. heeft teghen de gezeghetrocken onder den booch lanck weſende een -

gºed". vijfdendeel des rondts, dat is een booch van 72 * trappen,ende wort be

s", vonden van 1coooooo tot 1 17557,34, want den halfbooch 36 trappen

" heeft 'halfpeze 5877852, welcke ghedobbelt maken t'ghetal alſvooren:

Daerom ſeg ick 1 17557o4 gheeft kroocooo, wat 1 coo voeten # comt

voor begeerde langde van danderſ&Sofde 8c 5 voeten7 1: ##### duym,

welverſtaende dat de voet 1 2 duymen heeft,

Ende by aldien datter alſoo te teyckenen waer een ſevenhouck, men

Ratieven ſini vindt de reden der halfmiddellijn tot de ſijde, . . . . . -

dia-actri. Des ſelfden ſevenhoucx van-1occocoo tot S67;182.- **

Des achthoucx van - 1ooooooo tot 765 3668.

Des neghenhoucx van -- 1ooococo tot 68494c 2.

Des thienhoucx van - - 1ooooooo tot 618934o. , ,
t + . . . . , ", , : - -

- -- . . . . . -

i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

2 - ; Hooft

#ie" ande ſijde desgeſchickten thienhoucx. Maer gemerckt datmen in “daet
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Inhoudende het wit ofte voornaemlick opſcht,

datmen behouft tot de verordening

gaderen ettelicke "verſchillen, aengaende de volcommen ſterc

ten, ooek int 7 Hooftſtick eenighe verſchillen vande onvol

commen, na de verſcheyden gheleghentheden der plaetſen, ſoo heeft

ons oirboir ghedocht, eerſt te beſcrijven het wit, ofte de voornaemlicke

punten, diemen tot oirdening der ſterckten behouft, om deur kennis

van dien, met vernuft ende meerder ſekerheyt van de ſelve verſchillenie

meughenoirdeelen. Ickſegghe dan: Ghelijck de menſchen verſchey

den ſinnen hebben inde formen haerder cleederen, want ander maeck

ſelghebruijétmen int een landt als int ander; Ia een ſelfde landtſchap

heeft nu miſhaghen, int ghene hem voormael wel beviel, ende dat noch

naerder comt, een ſelfde perſoon hielt ghiſter voorbequaem, dat hem

huyden ongheſchickt dunét; Alſoogadet oock toe in de verſcheyden ſin

nelichéden vande oirdening der ſterckten: Daerom ghelijckymant te

vergheefs ſijn hooft ſonde breken, meynende door redenen de men

ſchen te beweghen, dat ſy altemaal een form van cleederen draghen, na

ſijn onderwijſinghe, te meer dat hy ſelf niet vaſt en ſtaet, noch en weet

hoe langhe ſijn ſinnelicheyt dueren ſal: Alſoo aerbeyden ſy om niet, die

inde ordeninghe der ſterckten alleman haer eyghen goetduncken willen

, andringhen. Doch ghelijck der menſchen ghevoelen inde form der clee

deren niet in alles ſoogantſch verſcheyden en is,of ſy en hebben yetghe

A L soo ons voornemen is, int volghende 6' Hooftſtick te ver

meens: Als by voorbeelt, alſoo wy tot onſe nootlickheyt de teenen niet

verſcheyden en behouven,wy ſtekenſe wel altegaer in een ſocke,ofte voe

telinck, maer beyde de beenen t'ſamen in een couſſe te ſteken,dat en ſtaet

niemant toe, ſulck cleyt en wil niemant hebben, want ghemerct wy de

beenen verſcheyden moeten ghebruijcken om te gaen, ſoo vereyſcht de

reden dat men elck been fijn beſonder couſſe gheve: Voort een cleet te

veroirdenen t'welck tºgheſicht bededt, indervoughen dátmen niet en

ſoude connen ſien waermen ghinghe, of wat hen dede, niemant en ma

ket, niemant en begheeret, als weſende teghen i ghemeen ghevoelen.

Even eens gadet toe met de ordening van de ſterckten, want der * Bou

meeſters ſinnelicheden en ſijn daer af niet ſoo teenemael verſcheyden, of

ſy en hebben door natuerlick ghevoelenyet ghem eens, eenichiwit daer ſy

na loncken, ſulex dat hy die vſelve teghenſtaet, ghehouden wort als te

ghent ghemeen ghevoelen te ſtryden. * * * * * * *

- Om

. . . . . . der ſterckten dºſes tijts. . . . .

Queſtionst.

JArchitettorum.
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Inventiones.

Om nu te commen tot verclaring van t'ſelve wit, dienende als prouf

ſteen daermen veel verſcheyden “vonden of meyninghen dieder dagelicx

voort commen, teghen onderſoucken mach, ſoo is voor al te weten,dat

men in voorleden ouden tijden eermen buſcruyt vant, ghemaect heeft

tot beſchermnis der ſtercten,effen mueren,hebbende gaten om daer deur

te ſchieten met pijlen, ende ſülcke reetſchap alſmen doen gebruijcte ghe

lijck hier onder den muer A B met de gaten C, D, E. Doch want de

ATSZTSEAT&TP
- - --" “...T - -

e - ve

.< '•. - 4-" *. - **
-

e

-

--* 's. --" **. --* *,e
-> ->

-

verweerders, den viant aldus maer van vooren wederſtaen en conden,

ghenouchſaem man tegken man,ende dat daer beneven de vianden ſich

van voor met haer ſchilden bedecten, ende heel bijde mueren weſende

tuſſchen twee gaten datſe voor de ſelve gaten bevrijt waren teghen 'ghe

ſchot,ſoo macčtemen daer na in die even mueren, viercante uitſtekende

hoofden,of torren,ſoo wijtºvá malcander' als haer ſchietinghe ende wor

pinghe met ſlinghers treffen conde, ghelijck hier onder de drie torren

A,B,C, om uijt de ſijden DE, FG, denviant die de muer FD tuſſchen

twee torren beſtormde, niet alleen van vooren, maer oock van beyden

ſijden daer hygheen ſchilden en hadde,te beſchadighen,den ſelven muer

# te bewaren, ende den ſtorm met meerder verſekerheyt te we

CIltdCD4 i - ' . . . . . . . ,' . . . - -

'Uitru. lib. r.

cap. «. Inter

v alle autem

Murrian &rc.

En . . . ri , ' . "I,, ! L - ; * - ; ri i1. . - . - - / --- l -

Maerde viant ſouckende hier teghen oockſijn grootſte voordeel, liet

de muer tuſſchen twee torren onbevochten, ende beſtormde alleenlick de

voorſijden der torren, als de voorſijde EH, want het gheſchot al ſchoon
in. ' - commende
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commende van der nevenſtaende torrenuijterſte houcken Gende I, ſoo

was al tighene dat inden driehouck E H K ſtont, bevrijt voor beyde de

torren A, C. Sy merckende deſe faute, maecten daer na ronde torren,in

plaets van viercante, als hier onder A,B,C, om alſoo van deen torre, de

voorſijde van dander beter te connen ſien, ende deen met dander beter te

bewaren, want het gheſchot commende van beyde de ſijdttorren A,C,

can den viant beſtormende de voorſijde der torre B, veel beter gheraken,

dan met de voorgaende viercante torren, ende hoewel niet heel volcom

melick, nochtans ſoo is het driehoucxken DE F, veel cleinder dan den ,

driehouck E H K. - 1

Maer het grof buſgheſchut daer na opcommende deur welcx groote

cracht, niet alleenelick een menſch eſeffens, als deur een pijl of ſlingher

keyghewont ofomghebrocht wiert, maer daermen veel menſchen, veel

leeren, veel teetſchappen mede ter nerdervelde, ſooſachmen dat noch infrara

ronde, noch viercantetorré, ofte hoofden, bequame formé en waren om

des buſgheſchuts meeſte voordeel by te doen, maer dat de hoofden alſoo

behoiré te liggen,datmé uijt elcké houck vande twee nevenſtaende hoof

den, daer langs henen mocht ſchieten vant een einde tottet ander gelijck

men langs de mueren doet tuſſche twee hoofden liggende,als hier cnder. ' - ' '

A

- - - - -

s. -
- - | | / n-tv ! - 1

* * * *

j

Ditdaer
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Dit daer na int werckgheſtelt ſijnde, ende metier daet ſeer voorder

lick bevonden weſende (want men mocht de heele ſterćte rontom be

ſchermen, met ſijdelincſche ſchietinghe langs de mueren en de hoofden,

daermen veel volcx mede ombrengt, ſonder nochtans ſijn cyghen hoof

den te breken) men heeft daer op voorder ghelet, ſoo wel, dat de ſake

Terſheffivu.

Ma hennativu

artibuee, **

Scoppars of Net

teyer.

Definitions.

bontraſcarpa

Parapetto della

ſtrada caperta.

Foſſatra.

Haut rempart.

Flame.

(ontraſcarpa.

Faſo, Nettwyer

Flancquer.

obtuſorum an

gulerun.

ghenouchſaem gherocht tot manier van een beſonder conſt,als ghegront

wcſende inde ' Doorſichtighen, ende met de º wiſconſten groote ghe

meenſcap hebbende. Men gaf de nieuwe dinghen (t'welck nieuwe con

ſten altijt vereyſſchen) nieuwe namen, ende onder anderen noemdemen

dit ſchieten langs de mueré,ende langs de ſijden der hoofden, “ſtrijcken,

ghelijck daer breeder af gheſeyt is inde 11 * bepaling. Bevondem daer

na, dat dit ſtrijcken niet alleen nut en was langs de gantſche binneſijde

desgrachts, maer tot meer ander plaetſen, als datmen met groot voordeel

oockbequamelick conde te weghe brenghen de ſtrijckinghe der “cabe

ſchoeyſels. Bovendien de ſtrijckinghe vant “ borſtweer der bedecte

wech,oock de bebecte wech felfs. Daer na waſt een tijt lanck indeghe

bruyck, de * middelgracht te legghen ontrent het middel der groote

gracht, byde giſſe, maer alſmen breeder acht nam opde nutbaerheyt des

ſtrijckens, men heeftſe eintlick na denaert des ſtrijckens ghetrocken.

Voort om deſe ſtrijcking niet alleen te hebben langs gordinen, caden en

borſtweeren der bedecte weghen, maer oock langs den gemeenen landt

gront, ſoo maectemen dobbel wallen, de leegſte,als de leeghe grootegor

dine, met de leeghe bolwercx gordine,om den ſelven ghemcenen landt

gront te ſtrijcken: * Den hooghen wal (want dander gordinen te leeghe

waren) diende om de ſterckte beter bewaert te weſen, oock om den viant

te meer achter ſijn ſchantſen te ontdecken : Vijt deſe dobbel wallen, vol

ghde noch een manier van dobbel bolwercken, diens boveplaetſen ſoo

wel als de leegher plaetſen ſtreken haer teghenoverſtaende bolwercx

gordinen, ende nevenſtaende groote gordinen, met al dander uijtwendi

ghe ſtrijckelieke ſijden ; Vorts wiertter tot de ſterckten met drooghe

grachten, inden* ſtrijckhouck noch een onderplaets veroirdent,om den

gront des ſelven grachts te ſtrijcken,metgaders het 'cabeſchoeyſel,leeghe

gordinen, ende alle ſtrijckelicke plaetſen die daer int gheſicht commen.

In ſomme 'StRnckEN,StRucKEN ſeghick,is eé wit ende voornaemlick

ooghmerck van de verordening der ſterckten deſes tijts, ende hy die het

ſtrijcken teghenſtaet, die wil een cleet maken daermen twee beenen in

een couſſe ſteeckt, ofdattet gheſicht bedeckt, ick wil ſegghen hy ſpreeckt

teghent’ghem een ghevoelen.

T EN anderen machmen hier noch by voughen als voor ghemeene

reghel, dat de plomphouckichſte of onſcherpſte bolwercken (die

welverſtaende na t behoiren ſtrijckclickſijn) voor de ſterckſte#
- . - gnenou
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ghehouden worden, want angheſien een cloot over de twintich voeten

diep inde eerde gheſchoten wort, ſoo canmen de ſcherpe houcken van

ter ſijden lichtelick omme, ia dweers deur ſchieten, maer opdeghene

die plomp ghenouchſijn en heeſtmen van ter ſijden gheen vaten.

en derden, dat de ºeveſijdeghe ſterckten int rond beſcrijvelick,##

diemen anders gheſchickte veelhoucken noemt, de bequaemſte#

ende oirboirſte formen ſijn, want ſy vervaten met min wals meer plaets,#"

t'welck niet alleen oncoſtelicker en valt int ghebou, maer bovendien en -

behouftmender ſoo veel gheſchot,noch volck niet tce,om die te beſcher

men: Daer beneven ſoo hebben haer bolwercken de beſte houcken,

want de onevenſijdeghe crijghen ſommighe houcken wel plomper oft

onſcherper, maer wederom daer teghen ſullen eenighe ander houcken te

onplomper of ſcherper moeten ſijn, t'welck niet voorderlick en is,ghe

merckt den ervaren viant de ſterckſte plaetſen laet beruſten, ende de

cranckſteanvalt. Dit voordeel van meeſte begrip der wallen, en ſalmen

niet alleenelick natrachten in gheſchickte veelhoucken, maer oock in

alle formen, foo veel de omſtandighen toelaten. r

Aldus dan beſcreven ſijnde deſe drie ghemeene voornamelicke pun- verg

ten, te weten Strijcken, Plomphouckichſte bolwercken, en de meeſtebe

grijp der wallen, dienende als wit deſes handels, daermen in ſaken van

ſterckten dickwils het oogh op hebben moet, ſoo ſullen wy commen tot

de twee laetſte hooftſticken der * Verſchillen, waer in het bedencken der*

ſelver dickwils ſijnghebruijck ſal hebben, om vande verſcheyden ende

ſtrijdende ſinnelicheden, met meerder ghewiſheyt te meughen oirdeelen.

& H o o F T s T 1 C K

Zan ettelcke verſchillen op een volkommen SRueſfiemubus.

ſterckte als de voorgaende.

I N T beghin des tweeden Hooftſticx, is gheſeyt de reden waerom wy

4,9%. -

-

de verſchillen dieder opde ſake derbouwing vallen, niet en wilden

menghen met de teyckeninghen des ſelfden Hooftſticx, oock dat dit

6* Hooftſtick, metgaders het volghende 7",tottet beſonder verclaeren van

dien veroirdent waren, en de volghende alſulck beſluyt, ſullen daer mede

voortvaren in deſer voughen.

1 veRsc HIL VANDE MATEN.

D# R * Boumeeſters ſinnelicheden ſijn vande maten der ſterckten antitane

ſcet vreſcheyden,ſommighe willen (als Girolamo Maggi ſeght)dat de

F 2. langde
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re- langde der gordine tuſſchen twee bolwercken,ſy van 6oo tot 7oo*Bratti:
Staffss. Ander van 5oo tot 4oo: Tartaglia van 25o tot 3.oo ' paſt : Capitan Frate

da Modena 14o cannes : Cutaneo neemt voor verſcheyden ſteden verſchoy

den langden, als 192, 132, 240, 244, 2 56, 51o bracci: de ſterckten van

149, 152 bracci (ſoo Maggi ſeght, maer inden druck die ick daer af hebbe

vindeſe van ontrent ſoo veel paſt ). Secretario Fiorentino 2oo bracci: Giro.

lamo Maggi van 250 tot 3.oo bracci: Carlo Theti van 8o tot 1oo cannes:

M. Aurelio de Paſino in ſijn twee gheteyckende ſterckten, ontrent 8oende

9o 'toiſes : Daniel Speckle in verſcheyden formen 5co, 6oo, oock 65o

voeten. Dit is vandegroote gordine gheſeyt, ende ſouden derghelijcke

verſcheydenheden van dander deelen der ſterckten hier oock meughen

vergaren, dan latent om gheen tijt te verlieſen.

t/4dernes.

De oirſaken van fulc ilfijn weelderhande. Ten eerſten dat ons

ſomwiilen iecht,welcke dickmaeleven eensluy

dende, nochtans in deen ſtat veel langer ſijn als in d'ander, daerom wan

Ratie. neer de * reden der maten van verſcheyden ſteden niet uiitdruckelick

Difuter. ghenouch *bepaelt en wort, ſoo en hebben wyuijt haer bloote namen

gheen ſekerheyt : Nu om hier af eenighe verclaringhe te doen, ſullen

vergaren ettelicke maten in Italiaenſche, Francoiſche, ende Hoochduyt

ſchen druckuijighegaen, welcke yghelick dieder luſt toe heeft, ſoo te

ghen malcanderen,als teghen ons Delfſche mate overlegghen mach.

, t... : ' - - E Delſſche voet daer de voorgaende teyckeninghen op ghedaen

ſijn, begrijpt 11 duymen, ende de 1 2 voeten doen een roede, doch

wy en hebben de langden hier vooren deur gheen roeden uijtgeſproken,

om dat ons altemael voeten gherievigher dochte. Het + van een dier

voeten is van deſe langde: - - v

- i * :
1- n

I - l

* * *

De vier velghende maten ſijn ghetrocken

uijt Carlo Theti.

De canna heeft 1 o palmi, den helft van een palmo is van deſe langde:

| -|

- - JA. - -

De canna heeft vier Bracii, het + van een braccio is van deſe langdes
g

1 - -I
I- 1 - ; - - - | | | -- I - :

s De tanna heeft 8 palmi, het+van een palmo is van deſelangde: •
* * * * * - - L- ſ' -, - - - ,, - -1 -

- I -

A - De paſ•
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De paſs heeft 6 voeten,het+ van een voet is vandeſe langde:
... - - A. - , w w- -

l --" * * * - - -n

ET

De drie volghende maten ſijn ghetrocken

uijt Girolamo Cataneo.

Paſ, of ſtap begrijpt vijf Veneetſche voeten, het + van een veneet

ſche voet is van deſelangde: -

' l_ - " J

n - -

Deſe langde is het + van een braccio Breſciano:

l – - "- -l - « - - - - - - - _l

J- - - . Yv I

Deſe langde is het +- van een piede antico:
-

' . . . . . . . . . . . . . . . .

H - - - - -i -

* . . . . . .
: -

De vier Volghende matenſynghetrocken , sº

uit Hkome caſhiolis.

De canna heeft no palmi Romani antichi, het + van een dier palmen is

van deſe langde: ! » - - ' . - -

. L

- - - - - - -- --

* . * - * w- * *

- - - - - -

–-n - ',

De Franſche toyſe (dat vadem beteeckent) heeft 6 voeten, het +van

een dier voeten is van deſe langde: 1 - 1> -
v

-
> . . . . . . . . . . . . . . . .

1– - 1 ',
J - - -1

- De canna heeft 1o piedi Vrbinati, oft de la Marca, het #- van een dier

voeten is van deſe langde: - , 21 | | | | | | | | | | | | | --

' - ; - T) . * 1,2 A

'l- t l -

* * T - - -------- T

- 1 • f: , ſºr, 1 -

De canna heeft vier bracci Toſcani, het -# van een braccio is van deſe

langde : » - - - - - - --

-

-

- .
'- » -

. . . . . . . . . . . . - - !

- De twee Veneetſche paſſi, ſegt Caſtriotts, doeneen Canna.

F 3 De vijf
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(+

(s/

(avaglieri.

Flanca.

(6)

C -- /

De vijf volghende maten ſijn ghctrocken

uijt Daniel Speckle:

L -H van Straſburek.

v; -1 Van Beyeren.
4- I -

# -1 Van Nurren

berch.

-/+ ! - I- -- - - Van Weenen.-H
i

-H Van Paris ende

lnſpruck.

Inde ghedruckte formen van Sebaſtianus Setlius Antiquitatum lib.5.

overgheſet uijt het Italiaens int Latin-deur-Ioannes Carolus Saracenus,

ſtaen oock## , Peder antiqui, Pedes

retentiores, die ſoöWeTonder malcanderen, als vande voorgaende ſter
verſchillen-ZTTT - -

*#,vande verſcheyden langden der maten gheſeyt.

Ten tweeden ſoo comter dickwils verſchil der maten tuſſchen het een

ghebou ende het ander,deur dien dat de " Boumeeſters hemlieden moe

ten ghevoughen na de geleghentheyt derplaets, welcke hun belet deghe
meene reghel te meughen volghen. ' . . .

Ten### eengheſchotvoorderdiaeghtalaande#eerde

ia dat een ſelfde ſtick niet dit buſcruijt meer ghewelt doet als met dat,ſoo

en iſt gheen wonder dat de menſchen van de maten verſcheydentlickſoir

deelen, elck na de ervaringhen die hem ontmoet ſijn.

Ten vierden ſoo ſijnder ettelicke die hun rekeninghe maken, met

root gheſchut te ſchieten,datſe artiglieria reale noemen,daerby verſtaen

de# diens clooten ſwaer ſijn van acht pont opwaert: Ander met

non reale,dat is van acht pont neerwaert,t'welck ſooverre niet en draecht.

Ten vijfden ſoo is de meyninghe van ſommighe, dat op de groote gor

dine eeni - , als van * catten, platteformen,

ofte' ſtrijckhoucken, om de wille van welkker behulp, ſy de gordine

tuſſchen twee bolwercken,langher veroirdenÉ dan de gene dieder ſulcke

r

verſterckinghen niet op en brenghen. - - - - - - - , ' ' -

Tenſeſten willen eenighe, als Iacomo Caſtriotte en de ander, de groote

gordine-ſee-lanek, ende de bolwerckenfoowijt van malcander hebben,

datſe van haer teghenoverſtaende ſtrijckoucken met groot gheſchot niet

beſchadicht en worden, walcke reghel ander verworpen, diens bewijs

ende redenen int volghende 8 verſchil deſes Hoofiſticx verclaert ſtallen

worden,teghen de ghene die tot ſulcken einde crommegordinen maken.

Hier ten laeſten noch byghevought, dat deen niet gheeren en

ſiin wet (C. 1, voornaemlickvande ghene die

* : & i noch
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noch leven(met de overleden als Vitruvius Archimedes Euclides en heeft

het gheen noot) denckende dat hun* achtbaerheyt daer deur.ſoude ver- Autrita

mindert worden, ſooſijn de menſchen in ſulck gheval ghemeenelick

gheneycht van malcander te verſchillen, ende vervolghens ſoo heeft alles

fijn nateurlickenloop.

Angaende de maten hier vooren int 2: Hooftſtickgheſtelt, ick hebbe

na het overlegghen der * ſtrijtredens verſcheydener ſchrijvers, ende van Argumenterim

ander omſtandighen,daer in ghevolght tºghene my alſdoen de reden naeſt

dochte: Iſſer yet langher of corter,# of dunder dant den Leſergoet

dunckt, hy macht na ſijn welghevallen veranderen,ende rghene ick ver

ſtaen can verbetert te ſijn, daer in wil ick ſoolief hem navolghen,als ick

anderen gedaen hebbe: T'welck de reden oock alſoo vereyſcht, gemerckt

ons voornaemelick einde niet en behoort te ſtrecken,om ſtaende te hou

den tghene wy eens gheſeyt hebben, maer om de alderbeſte ſterckten te

veroitdenen. .. -

-, - ,

2" V ER SC H I L : VA N PL OM PE - ,

- en ſcherpe bolwercken.

H oE wel dattet voor ghemeene reghel ghehouden wort, de ſcherpe

voorhoucken der bolwercken, lichtelicker deurſchoten en de ne

derghevelt te worden dan plompe, nochtans ſijn eenighe van meyning,

datmengheen plompe, hoewel datmenſe bequaemlick cryghen mocht,

en behoort te veroirdenen, dan datmen om die te ſchuwen, de bolwercx

gordinen uijt het middel, ofte uijt eenich ander punt der groote gordine

moet trecken,als inde volghende eerſte form, niet uijt den * ſtrijckhouck Flen.

na de ghemeene manier der onderſcreven tweede form,welcke alle beyde

verſtaen worden op een rechte grooe gordine gheteyckent te weſen,

L - E

Maer om te bewijſen dat de • Boumeeſtersinde vermeerdeſterckten, Adurai

met goede nateurlicke reden na de plompſte houcken trachten, ſoo ſul

len wy de “ſtrijtredens dier ſtof van punt tot punt overlegghen. Avreta

1' Punt, of inde ſcherpe of plamphouckghe bolwerckgn.

- ºf de breedſte merbrak: gheden wort. #iº , sau,

T E n eerſten ſooworter van eenighe voortghebrocht, dat den afghe- - - is

- ſchoten punt eens ſcherphouckich bolwercx, ſmalder muerbrake

- - (ſoo
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- TL 4-2

##

étymolºgia.

(ſoo noemen wy der Françoiſen breche: Ofte om noch beter te ſegghen,

ſulcx is den “oirſpronck van der Françoiſen breche, want voor ons breken,

ſeyden de Walen en de Picarden breke, daer voor de Françoiſen noch ver

der van ons gheſeten, oock noch verder vanden oirſpronck loopende,

ſegghen,# alle ſoodanighe veranderen, breche, daer de Italianen

breccia, af maken) veroirſaect om over te ſtormen, dan een afgheſchoten

plompen punt: T'welck wel waer is wanneermen elcken punt even lanck

af ſchiet, maer in ſulck gheval iſſer meer ſtof vanden plompen afghe

4 e leg ſchoten, als vanden ſcherpen: Daerom laet de verlijcking nat behoiren

4 - 3 33 gheſtelt worden, te weten datmen op elcken punt even veel ſchoten ſchiet,
23

- - --A-

-A.- is tº ende dan de ſake overweghen, want ghenomen dat denclööt maer zo
à v . -tr

iſ e 9. lc (2) -

, " , E-, ſalmen den voorpunt des rechthoucx, ick laet ſcherper varen, tot opde
u "E - , 1

Geometra. *

't Gº tº:
t veo

to

w

Zº

voeten (ettelicke betuyghen van al veel meer) in deerde en vlieghe, ſoo

langde van(als den “Meter bekent is) v/zoo,dats over de 14 voeten,con

CA. ".

- - - -------

'Parapetto.

Perſpctfiva

theoria.

Planum.,

Orrillen.

za 3

3 nen deur ende weder deur ſchieten, maer opde houcken die plomp ghe

nouchſijn, en heeftmen van ter ſijden gheen vaten.

Angaendegheſeyt wort, dat wanneer deviant fijngheſchot plant voor

t'middel van een plomphouckich bolwerck, dat hy alſdan van die eeni

ghe plaets, muerbrake ſal meughen ſchieten op de twee ſijden des bol

welcx:. Hierop antwoortmen, dat wanneer de viant ſijn gheſchot plant

voor t middel der groote gordine, nevens welke ſcherpe oft rechthouc

kighe bolwercken ligghen dat hy van die eenighe plaets, muerbrake ſal

meughen ſchieten in vier ſijden der bolwercken,want alſoo (ghelijck bo

ven gheſeyt is) de clooten dweers deur de ſcherpe houcken vlieghen, ſoo

ſal elck bolwerck op twee ſijden beſchadicht worden, met groote ver

ſpreyding der ſtof Maer int plomphouckich bolwerck, daermen om

twee gordinen t'ſeffens te breken van vooren op ſchiet, blijven de clooten

ſteken, met veel minder ſchade.

2. Punt, van der bolwercx gordine beſcherminghe

over de groote gordine.

A L s des ſcherphoudkich bolwercx gordine ghettocken is uijt het

middel,ofte uijt eenich ander punt der groote gordine,ſoo canmen

(ſegghen ſy) van een deel der ſelve groote gordiné, de bolwercx gordine

beſchermen. Hier op antwoortmenſ, dat vande groote gordine gheen

goede beſcherminghe der bolwercx gordine geſchieden en can,overmidts

datter een groot deel van de ſelvebedekt blijft, vanweghen de dickie des

' borſtweers d ote gordine, want by aldien men (op dat wy ſulcx

met doorſichtighe ſpiegheling verklaren, het "plat der afdakinghe vant

borſtweer der groote gordine, deur tºghedacht eneindeligk voorttreckt,

ſooſalafeghene dat van het ſchutſelende van de bolwerëx gordine on

der vſelvé plat light, verborghen blijven voor den ghenen die langs de
- 's , afdakinghe
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afdakinghe des voorſcreven borſtweers ſiet: Maer alſoo en iſt niet wan

neermenſiet uijt den teghenoverſtaenden "ſtrijchouck, oft vande ſchut- Fior,

ſels gordine, wantmen van daer niet alleen des anders bolwercxgantſche

gordine en ſiet tot den gront toe, maer noch een groot deel van de gront

desgrachts. Ten anderenſoo en canmen int borſtweerder groote gordi- (-

ne gheen bequame “ boſgaten noch ſchutſels legghen, om van daer te Gommeren

'ſtrijcken, het ſelve deel der bolwercx gordine datterſoude meughen int Natoer.
gheſicht commen, uit# eck - - r de

*--P5vwo-Hw vk " 44, vºlt - -

langde des borſtweers ſodde moetë ſtredKën. Daerom alſoo van de groote

gordine gheen ſtrijckingen comt diemen ſtrijcking noemen mach, ende

dat uijt den ſtrijckhouck ſelf gheen rechte ſtrijcking ghedaen en wort, F"

ſoo en heeft ſulcke bolwercx gordine gheen volcommen ſtrijcking,

Angaende dat ettelicke nevenden ſtrijckhouck inde groote bovegor

dine een inham maken,diens borſtweers voorſijde na des ſcherphouc

kich bolwercx gordine keert, om door de boſgaten daer in ligghende de

ſelve bolwercx gordine beter te beſchermen (onder verhindernis te crij

ghen vande voorſcreven dickte des borſtweers der groote gordine; Oock

om van dien oirt een deel desvelts te ontdecken: Hier op ſegtmen: Ten #

eerſten dat ſulckeboſgaten van het ſchutſelweynich beſchermt ſijnde, orillon.

voor deviant ſeer bloot ligghen, ende dartet beter is des plompen bol

wercx gordine te beſchermen met bedekte boſgaten dieder inden ſtrijck

houckghenouchſijn. Ten tweeden wat de ontdecking des velts belangt,

dat anderplaetſen der groote gordine, oock der bolwercx gordinen, daer

toe veel bequamer ſijn, als weſende den viant tot die plaets int velt veel

naerder,om hem met vrie ſchoten te moghen treffen. Ten derden dat de

groote gordine ter plaets van dien inham haer volcommen ſtrijcking niet

en crijght: Ten vierden dat die boſgaten gheen groote gordinen ſtrijc

ken en connen: In ſomme dattet een ghebroken form is daer gheen

voordeel uijt en comt. " - -

- 3 Punt, vande ſtrijckſchoten langs ſcherphouckighe -

- - bolwercken met aleen gheſchot. # 1-see-t. -

A N GA EN D e datmen het bolwerck van een ſterckte die weerdich

AC M. is den naem van ſterckte te voeren,alſoo ſcherphouckich anleght,

datmen ſijn rekeninge maeckt, de beſte volcommen ſtrijckſchoten langs

de bolwercx gordine te willen ſchieten vande groote gordine, met cleen

gheſchut, als muſchetten, ofte hantroers, het wort van de ervaernen met ... .

goede reden voor onghegront voornemen ghehouden, want die opde ey- en

ghenſchap des ſtri# wel acht neemt,ende recht overdenckt hoe dat

ter op een cleene breede van drie of vier roeden, veroirdent is ſoo groo

ten menichte der goede ſtrijckſcoten van grof gheſchut, dieder commen

vande catte, van de hooghe ende leeghe plaetſen des ſtrijchoucx, vande
G hooghe
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hooghe ende leeghe ſchutſels gordinen ende dat altemael ghelijck ghe

feyt is op ſoo cleenen breede, als in eenen doel, hy ſal bekennen dattet

Reſer.

Inſtruments,

niet noodich en is, maer teghen reden, ſulcken bolwercx gordine noch

te willen * ſtrijcken met cleyn gheſchot, dat leeren, reetſchappen, noch

borſtweeren des viants breken en can, noch over meurbrake met ſprin

ghende puyn hem ſcade doen. Tis wel waer dattet hantgheſchot, in tijt

des ſtorms ſeer bequaem ende noodich is, tottet ghene int gheſicht comt,

maer dat te willen ghebruijcken tot de alder volcommenſte ſtrijckſcho

ten der bolwercx gordinen,diemen om de redenen des 2"punts ten groo

- /S.

,

•Materiam. ''

Natteyi.

tv)

- -

Horizontalem.

ten deele niet ſien en can, daer oock ander grof gheſchot eyghentlicker

toe verordent is, ende om ſulck miſverſtant de ſtreken des grof ghe

ſchuts ghebreckich te trecken, cranckhouckighe bolwercken te veroir

denen, ende de ſtercke plomphouckighe te ſchuwen,ten ſchijnt in gheen

reden ghegrondt, - ,

4 Punt, vande afſchietinghe der ſchantſen , die door de viant

ande bolwercx gordine meughen gheleyt worden.

E T T e L1 c K E meynen dat ſoo de viant hem voor de bolwercx gor

dine beſchanſt,om ſich teghen de ſtrijchoucken te bevrijden,datmen

inſulcken ghevalle ſijn ſchantſen of borſtweeren, met rechte ſtrijckſcho

ten der plomphouckighe bolwercken niet ſoo inck s

met -2 - de ſake wel

ingheſien,t is heel anders daer mede gheſtelt, want een rechte ſtrijcſchote

worpt de ſtof der ſchants achterwaert wech, verſpreyt die de ſpringhen

de ſticken endeden# loot heſchadighenden viant,ende

can ſulckeſchans van daer “a # v## t worden tot de gordine toe:maer

de ſcheeve (die eyghentlick gheen ſtrijckſchote en is, dan om verſtaen te

worden ſulcken naem heeft) ſtreckende te wallewaert in, die worpt de

ſpringhende ſticken meer teghen de bolwercx gordine an, daerom en

connen ſoo wel niet verſpreyt worden als anders,oock en is vanden deur

vliegbenden cloot ſulcken ſchade des vianrs niet te verwachten, om dat

ſe of in de gordine blijft ſteken,ofte heur daer op vermaect. , ,

Om t'welck noch opentlicker te verclaren,ſoomerckt dattet voor ghc

meen reghel ghehouden wort, dat men de ſchaatſen door aſichneinderſche

ſchote veel meer beſchadicht,dan met de ghene die van boven neerwaert

gonTTDRerom de voorſtde deFECTwere: gordiTegFenomenTſjnde als

Tr, terminatere ' voor ſichteinder, ende des viants borſtweer als ſchants daer op, ſooſal
viſius ſcu Hori

ſente.
de rechte ſtrijckſchote voorſichteinderſche verſtrecken, maer de ſcheeve,

voor de ghene die van boven neerwaert comt. - -

5' Punt,
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5 Punt, vande beſcherminght van dun bolweren . ,

gordine met dander.

S E G & H en noch, dat wanneer de voorhoucken der bolwercken niet

plomp en ſijn, dat alſdan de twee gordinen van twee bolwerckenne

ven een ligghende,malcander beter ſien connen,daerom ſoo een 'ſtrijck

houck met haer "# neder ghevelt wierde, ſoo ſalmen van deen

bolwecx gordine## beter connen ſien ende beſchermen: Hier op

antwoortmen, dat ſulckghedacht van ſien hem niet en ghevought, na

#
K1InOElf. Want V e dine ighe bolwercken, can

men dander beter na de ſtrijckinghe ſien, ende vervolghens connen mal

cander beter beſchermen,om de redenen van dies int voorgaende 4 punt

breeder verhaelt. Men ſoude hier noch meughen ſegghen, hadt ghy die

punten na t behoiren plomp ghetrocken, de vi ichtelick

tot * mue - n, om daer over te ſtormen, en de

het ander bolwerck daer ghy de beſchermen is mede doen wilt, ſoude

oock ſtercker ende verſekerder ſijn, om tot beſcherminghc te meughen

ghebruijcken. -

6 Punt, van ſtorm met leeren ofte over muerbrakg.

-S T o R M gheſchiet met leeren ofte over muerbrake: Soo veel die met

leeren belangt (welcke ſomwijlen ghedaen wort, wanneer de viant

vermoedt datmendergheé ghoede wacht en houdt, datterweynich volck

opde ſterckte is, of dier ghelijcke ) alwaer met een rechte volcommen

ſtrijckſchote, veel leeren met datter op is t'ſeffenste neder connen ghe

velt worden: Inſulcken ghevalle en iſſer langs de bolwercx gordine dier

ſcherpe bolwerckengheen volcommen ſtrijcking,want vande grootegor

dine af,iſſer een groot deel der bolwercx gordine bedect, en de onſtrijc

kelick,ſoo wy int 2 punt breeder verclaert hebben,ende uijt den *ſtrijck

houck ſijn de ſtrijckſchoten ſcheef ende onvolcommen: Inder voughen

dat ſulcke manier teghen ſtorm met leeren onbequaem is.

Maer by aldien de ſtorm over muerbrake gheſchiet, ſoo canmen door

rechte volcommen ſtreken, met de ſpringhende puyn, ende met deur

vlieghende clooten, den viant veel meer beſchadighen, dan met ſchceue

onvolcommen ſtrijckſchoten, als van derghelijcke int wechſchieten der

viants ſchantſen breeder verhael ghedaen is, int voorgaende 4 punt. -

Angaende het voordeel dat eenighe rekenen, deur de groote uijtſte

kende plaets,diemen opde ſcherphouckighe of rechthouckighe bolwerc

ken crijght,om aldaer catten te meughen legghen, die tuſſchen haerende

het borſtweer des bolwercx, groote ruymte hebben: Hier teghen ſal be

weeſen worden int volghende 13 verſchil vande catten, dat die groote

G 2. plaets

Flame.

Ortillen.

Werfoyement, -

º: - vºete aſſº

vºs - tieve ºef voets,

a: -
(-)

Brecht,

Flane.
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JArchiteltorum.

Flanet.

Perſpsâivorum.

Nettoyez,

# daertuſſchen beyden ſchadelick is. Inder voughen dat rechthone

ige of ſcherpe bolwercké, benevens datſe meer ſtofbehouven,ende coſ

telicker vallen als ander,op veelderley wijſe groot achterdeel vereirſaken.

* . Hier by mach noch dit gheſeyt worden: Angheſien ghy ſelf de groote

gordine voor beſt bewaert acht, diens ſtrijckſchoten nochtans uijt den

ſtrijckhouck daer heel by ende langs henen ſtrecken, over al even wijt

daer af, waerom ſalderghelicke ſtrijckinghe langs de bolwercx gordine

uaet weſen: Ofte is v ſcheeve onvolmaecte ſtrijcking der bolwercx gor

# beſte, waerom en brengdi niet derghelijcke beter manier opde

groote gordine, makende de halſen der bolwerckenſoo lanck, ofte yet

anders daer toe doende, datmen ſulck voordeel daer oock mach crijgen?

Maerghelijck v bekent is dat ſulcx tot achterdeel der groote gordine

ſoudeghedien,alſoo is anderen bekent,dattet tot achterdeel der bolwercx

gordine moet ſtrecken.

De voorgaende redenen worden noch beveſticht door de ervaring,

inde vermaerde ſterckten die tot verſcheyden plaetſen ghebouwet ſijn:

Als onder anderen Malta, een der voornaemſte veſtinghen des eertbo

dems, daer veel angheleghen is, diemen onder de nieuwe rekenen mach,

alſooſe intiaer 1566 ontrent een iaer voor het Caſteel van Antwerpen

anghevanghen wiert, door rijpe beraetſlaghinghe vande voornaemſte

* Boumeeſters en de Crijgſervaernen van Criſtenrijck, welcke alle meeſte

voordeel ſorchvuldelick na trachtende, hebben,# elck ſien mach deur

de ghedtuckte formen daer afuijtgaende, de bolwercx gordinen uit de

#te crijghen, met dander voordeelen daer uijt volghende, als boven ver

claert is. Wy beſluyten dan met de ervarenſte, dat de alder plompſte

houcke,diemen na der * doorſichtighen reghel crijghen can,de beſte ma

nier van bolwercken maken, diemen na gheleghentheyt der volcommen

ſterckten deſestijts, tot noch toe veroirdent heeft.

3 v E R sc H I L v A N R O N DE

of veelhouckighe bolwercken na de

: rondtheytſtreckende.

S o M M 1 GH e hebben hun de ronde bolwercken laten bevallen, et

telicke twee cromme gordinen booghwijs teghen malcander com

mende,ander veelhouckighe bolwercken,diens ſijden *gheſtreken wor

den uijt verſcheyden ſtrijckhoucken die in de groote gordinen ghewrocht

ſijn, ghelijck de volghende form anwijſt. -

- T

• Nu anghe
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Nu angheſien dat de voorſcreven form der bolwercken veelhouckich

ſijnde, na de rondtheyt ſtreckt ende dat de ronde form, ſegghen ſy, de

ſterckſte is, om dat de ſtof haer nat middel toe meer t'ſamen prangt alſ

menſe beſchier, ſoo moet die manier van bolwercken ſtercker weſen, als

van twee rechte gordinen. Hier op wort gheantwoort, dat in ſulck ghe

meen oirdeel recht onderſcheyt ghebreeſt, want hoewel den metſer in

overwelfſelen de ronde of veelhouckige form verkieſt, om beſtſluijtende

boghen te maken; Hier teghen ſoučt den timmerman ſijn werck met

corbeelen te verſtijven, dat is eyghentlicker gheſeyt, hy ſchouwet den

veelhouck, ende tracht na den driehouck, welcke niet teghenſtaende

ſy ter contrari onder de rechtlinighe formen de alder eenvoudichſte is,

nochtans vaſt ſtaet, maer den vierhouck niet, den vijhouck noch min,

ende vervolghens hoe des timmermans onghecorbeelde veelhouck meer

ſijden heeft, ende meer na de rontheyt ſtrect, hoe ſy ſlapper is. Inder

voughen dat voor ghemeen reghel te ſegghen, de meeſthouckighe for

men die na de rontheyt ſtrecken de ſterckſte te weſen, ende dat ſlechte

lick metymants* achtbaerheyt te beveſtighen,het ſchynt,ghemerćt men

contrari dadelicke voorbeelden can toonen, dat ſulcke achtbaer perſoo

nens rechte meyning niet wel ghetroffen en is, oft anderſins, dat men de

achtbaerheyt meer gheloof gheeft dan de reden. Daer valt dan voor

het oirdeel angheſien te worden de ghedaente des wercx, voorts na den

eyſch van dien te beſluyten, want wercken die van binnen hol ſijn, ende

van buyten over al anperſſinghe crijghen, vereyſſchen de rontheyt, als

ſteenen overwelfſels van kelders, brugghen, kercken, en dierghelijcke,

alwaerden booch ſelf overal haer druckende ghewicht mede brenghen

de, de rontheyt heeft daer t meeſte voordeel, want alſoo het ſteenwerck

des boochs van binnen cleender is dan van buijten, ſoo veroirſaeét die

# vaſter ſluijtinghe der ſteenen in malcander. S'ghelijcks een

rnput, waer teghen het eertrijck van buyten an allen ſijden druckende,

de ronde form is daer de bequaemſte. Maer ſoomen (by voorbeelt ghe

ſeyt) de ſteenen backdesbornputs ſtelde boven optlandt,ende van bin

nen met eerde vulde,alſoo dat de perſinghe van binnenuijtwaert druck

te,tis kennelick datmen daer in het eerſte voordeel niet hebben en ſoude,

want ghelijck die ſteenen deur perſinghe van buyten innewaert#
3 IT11ICIS

JAutoritate.
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midts datſe opde buyteſijde meerder breede hebben)gheneycht ſijn tot

meerder ſluyting: Alſoo ſijnſe ter contrari deur perſing van binnenuijte

waert, om datſe opde binneſijde ſmalſte ſijn, tot meerder ontſluytinghe

gheneycht. Daerom ſooder bolwerckenghebruijck inhielde, te moeten

wederſtaen een perſinghe die van buijten over al daer teghen anquaem,

ſoo ſoude de veelhouckighe, of ronde form tot dien einde wel ſtercker

weſen, maer ſulcke perſinghe en worter niet op verwacht. Angaende de

clooten die van buijten daer op gheſchoten worden, dat en is gheen per

ſinghe overal, te weten des aerts daermen ronde wercken omme maect,

of behoort te maken, want ghelijckyemant met een breeckyſer, ſoolich

telick een gat maect inden muer van een rondt of veelhouckich bol

werck,als inden muer van een weynichouckich bolwerck,alſco doet oock

den gheſchoten cloot opt een ſoo veel inbrake als opt ander. Daerom en

moetmen om ſulck wanen van voordeel, na gheenronde noch veelhouc

*. #formen van bolwercken trachten alſoörſttij teghen de punten.des

J. » defestijts op ghegront ſtaen, naemlickſtriickin

ghe, en de meeſte begrip der Plaets:# dat

ronde of veelſijdeghe bolwercken, tot haer bewaernis veel gheſchots be

houwen, dat men anderſins met weynich doen can: Teghen t meeſte be

grip, om dat de groote# EEFERd ,daer

om oock, langher en coſtelicker ſijnde, nochtans ſoo veel plaets#,

alſſer begrepéſoude ſijn tuſſchen de cromme gordine, ende de linie recht

uijt ghetrocken, Het ſy dan verre datmen na veelhouckighe bolwercken

ſoude ſpooren, te meer dat ſoot meughelickwaer, een ſterckte te beſluy

- ten met ſtrijckelieke bolwercken vooren heel plat ſijnde, ſonder houck

(ghelijck van ſoodanighegheſeyt ſal worden t'ſijnder plaets, te weten int

elediven. 2 verſchil des 7" Hooftſticx) men ſoudeſe opſulcke wijſe door verkie

ſinghe behooren te maken. Hier eintlick noch by voughende, datterghe

breck ende de onbequaemheyt van de oude ronde bolwercken, eertijts

goede ſtrijckclicke bolwerken heeft leeren vinden, als int voorgaende

5 Hooftſtickgheſeyt is,ſullent daer by laten,beſluytende dat bolwercken

met twee gantſche rechte gordinen, de beſte form ſijn diemen naden

eyſch der ſterckten deſestijts tot noch toe ghcbruijckt heeft. -

- - ! - - - - - - 22v -1 + cd . . . .

L VA N': * A FGH E- - -

ſcheyden lolwercken. '' r

M rºn heeft tot veel plaetſen, ghedetirende defe Nederlandtſchen

- ' ende Franſchenetiſch bolwercken buiten de groote gordineghe

-leyt,alsevlandekensdaer afgheſcheyden welcke de Italianen Rivellini noe

men, de Françoiſen Moineaux, daermé over een houten brugghe in comt.

Het voordeel datter uijt verhoopt wort, is, dat de viant ſchoon ſuleken

! ! ! 21' - "- , ' tº n. ,,' ,

Ita'. Rivellini. e -w

Fr. Moineaux, 4. V E R S C H I

- - - - - - - / - - - - - bolwerck

t- -- - D
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bolwerck ingheereghen hebbende,ſoo en heeft hy daerom de Stadt niet,

alſooder noch een diepte is, tuſſchen t'ſelve bolwerck ende de gordine. ( )- De achterdeelen daer teghen ſijn deſe: Ten eerſten dat ſulcke bol- J

wercken haer groote# ſoo volcomclick en " ſtrijcken als de reſent.

- Veghemeene, overmidts ſy'Verre daer af ligghen. Ten anderen, de bele- (a-:)

# OII)

aſſe nootlicheyt of ende an te brenghen,ende het ſpreken endetgheroep

van malcander te hooren. Bov ien, als deviant de " bedectewechin cºnur. *

heeft, ſoo can hy lichtelick die - hieten, waer deur ſy

gantſehelick van malcander gheſcheyden ſijn: Tis waer dat men in droo

ghe grachten, deur een overwelfde ganck onder de eerde vande ſterckte

1nt bolwerck mach commen,om alſoo gheen brugghe te behouven, doch

en ſijn daer mede dander onghevallen niet voorcommen, want het an

brenghen van alle nootlicheyt, ende om malcander metter haeſt by te

ſtaen,is alſoo noch ongherievigher. Inder voughen dat ſoodanighen bol

werck beter om winnen is als een ander, ende hoewel de viant dan noch

de ſtadt niet en he #doch ſoois hy meeſter van de gracht,ofcanſe lich- (*)

g' - -

telickw - - , om de

Plaets tuſſchen he e de gordine td Värlen. In ſomme,alſoo

men ghemerckt heeft het meeſte voordeel in afgheſcheyden bolwercken

niet te weſen, ſy worden tot ettelicke plaetſen verandert, ende als ghe

meene bolwercken ande gordine ghewrocht: Volghende welcke mey

ning, wy en hebbenſe als by ' verkieſinghe ande volcommen ſterckten Eltifunen.

niet willen oirdenen: Doch daermen hem na gheleghentheyt der plaets

moet voughen, machtſijn beſcheyt hebben, -

5 V E R SC H I L v AN R o N DE

- - - - - - ef cantighe * ſchutſels. - 2 ! -> Oreillont.

e ghene die ronde ſchutſels begheeren,achten de ronde form voor

ſtercker,ten anderen dat de ſpringhende ſticken van cantige ſchut

ſels alſmenſe beſchiet, de belegherde meer beſchadighen, ende de gracht

meer vullen. . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -

Soo veel de ſterckheyt angaet,die inde ronde form meerder ſoude ſijn

als in dander, het bedencken mach daer op tweederley vallen, te weten

van ſchieting recht daer op commende, om het heele werck te gronde

te worpen, ofte ſijdelingſche ſchieting, alleen om canten te breken: Soó

veel het eerſte belangt,daerteghen is verclaring ghedaen int voorgaende

3 verſchil, ende beth.oont datmen om ſulck vermoeden van voordeel

gheen rondt wercken behoort te verordenen,dat anderſinsghebreckich

is. Angaende het ander bedencken, men moet bekennen dat#
e - OllCKCIA
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houcken van ter ſijden lichtelicker ghebroken worden, dan uijterſte ſij

den van ronde formen: Maer ſoomen neemt dattet rondt ſchutſel *mach

tclickint cantich beſtaet,ende op ſijn rondtheyt met die canten noch ver

dickt ende verſterckt is, de ſake ſal een ander inſien hebben. Angaende

ymant hier teghen mocht voortbrenghen, datmen ſoo wel een cantich

ſchutſelint ront bedencken mach, diens canten met rondtheyt verdickt

ſijn, als een rondt int cantich, diens rondtheyt met canten bedeckt is, de

antwoort valt daer op,dat ſoomenſe even lanck neemt,ghelijck de reden

in ſulcken ghevalle ſchijnt te vereyſſchen, ſooſal het eerſte plaets hou

den, het ander moet wijcken. -

Wat de verhinderinge der ſpringhende ſtucken belangt, waer af noch

maer te rekenen en is het verſchil der ſtucken van cantighe en ronde

ſchutſels: Hier op ſegtmen, dat ghenomen ſulck verſchil bemerckelick

waer, dat de belegherde met borſtweeren daer teghen bewaert ſijn, ſoo

wel als teghen de ghetrapte ſijden der boſgaten, die ettelicke teghen het

inſlieren der clooten in plaets van even ſijden veroirdenen, ſonder ſulcke

ſpringhende ſtucken te vreeſen: Voort dat ſulck cleen verſchil, metga

ders het cleen verſchil der grachtvullinghe, welcke uijt deen meer ſoude

meughen commen als uijt dander, altemael niet te bedien en heeft, ver

leken byde voordeelen die van cantighe ſchutſels commen: Als datſe

haer volmaecte form hebben, na den eyſch der ſtrijckſchoten: Datſe beter

den* ſtrijckhouck bedecken, ende datter volcommender " ſtrijckinghe

langs henen can ghedaen worden: Waerby noch te overdencken valt,

datmen deur het ſchuwen van ſulcke rondtheyt, tot den conſtighenaert

der ſtrijckelieke ſterckten deſes tiits gherocht is, ſoowy int 3' Hooftſtick

'breeder verclaert hebben. Deſe voordeelenteghen achterdeelen ouerleyt

ſijnde, ſoo hebben ons de cantighe ſcutſels beſt bevallen.

6 vE R scHIL of DE BINNEs II DE

des 'ſchutſels beguamerghctrocken wort'eve wij- -

dich met de grootegordine, of niet. " ººs

T TE L 1c K E willen de binneſijde des ſchutſels, als de lini Plinde

rº form des 2" Hooftſticx, ghetrocken hebben evewijdich met de

groote gordine H K, achtendeden *ſtrijckhonck alſoo beſlotenderende

beter bewaert te weſen, dan ofmen die van vooren wijderopen ſtelde,

Ander ter contrari willenſe ſcheeftreeken, na den loop vant uijterſte

dat men ſich voorſtelt ſijdeling te willen ſchieten, welck ghevoelen ons

oock beſt bevalt om deſe redenen: Tisſeker,oft immer daer voor te hou

den, datmen mettet buijtenboſgat niet alleenclick een ſtrijckſchote eve

wijt van de groote gordine en wil ſchieten, maeroock,alſt den noot#
/ -- . - e ert,
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dert, meer terſijdewaert uijt na de teghenoverſtaende bolwercx gordine

toe, luttel of veel, daerom alſ men ſoo ſchiet, ende dat dan de binneſijde

des ſchutſels ghetrocken is deur l evewijdich met de groote gordine,ſoo

moet tuſſchen de lini beſcrevé vanden vlieghenden cloot,ende des ſchut

ſels houck P, een ledighe onghevulde plaets weſen, ſoo groot als die

ſchoenſheyt veroirſaect : Nu of die ledighe plaets ghevult waer, ſal daer

mede den ſtrijckhouck te meer ontdeckt ſijn, blijvende des ſchutſels

uijterſte eindelop ſijn ſelve plaets? neenſe niet met allen, maer het ſchut

ſel ſal daer ſoo veel dicker en ſtercker weſen, ende ſijn voorhouck l ſoo

veel plomper ende beter hebben, als die vulling bybringt. Ofte tot noch

meerder claerheyt aldus gheſeyt: Wanneer des ſchutſels binneſijde Pl,

afwijckt vande groote gordine, ofmen dan vande ſelveſijde ſoo veel ſtof

afbrake, tot datſe evewijdich waer met de voorſchreuen groote gordine,

ſoude daer mede den ſtrijckhouckte beter bewaert ſijn? Sçndg: twijfel

neenſe,maer het ſchutſelſoude ſoo veelghedunt endegheefäïië krweſen,

ende ſijn voorhouckl van ſooveel gheſcerpt,als die afghevallen ſtofver

oirſacckt. Wij - - inneſijde desſchutſels met meer

der voordeel ghetrockenwort na denloop vande ſchoeïſche ſchietinghe

diemen ſich voorſtelt te willen doen, dan evewijdich vande groote

gordine.

-

. . . . . daer in comt.

M# heeft over een tijt, de onderplaetsende middelplaets des

7 vER scHIL op DE PLAETSEN -

. . . des' ſtrijckhoucx ende tghene' -

2 • Flana

'4

- 1 -

ſtrijckhoucx metoverwelfſelen ghedeckt, om alſoo de boveplaets

opt overwelfſel der middelplaets meerder ruymte te gheven, vijt deſe

overwelvinghen ſijn, ſoo de ervaringhe daer na leerde, ettelicke onghe

vallen ghevolght, te weten, dat te wijle deviant die beſchoot, ſoo en con

de weghen de# ſtucken niet bevrijt ſijn:

Ten anderen, ſoö ſpfété #hrikeijd& verwelfſelen vande gewelt haers

eyghens gheſchots, in# , datmen daer boven noch daer

onder verſekert en was : Ten derden, ſoo wierden die plaetſen, alſmen

daer uijt ſchoot, ſooſeer met gieren fööckvervalt, dat hen niet en ſch

watmen dede, noch ſonder groote banghicheyt daer en conde blijven,

veroirſakende verlies des ghehoirsendegheſichts: Ende hoe wel tot dief

einde lochtgaten ghemaect wierden, om den roock te vertrecken, noch

en hielpet niet. Om teghen ſülck ongheval te voorſien,ſoo en heeftmen 3, 4 4 tv

daer na die plaetſen deen niet recht boven dander ghcbouwer, maar de ye
middelplaets, wat meer achterwaert dan de# aets, ende de bove

plaets wat meer achterwaert dá de middelplaets, al ſoo dat de plaetſenbo'.

H Ven

n

Aki rºe.

aar,
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ven open ſijn ſonder overwelfſels,alleerlick wordender overwelfſels ghe

deyt inden wal daer achter ſtaende, ghelijck int 25 punt dergrontreycke

“ning des 2" Hooftſticx gheſeyt is, om daer onder uijt reghen en ſnee,

oock uijt de hitte der Sonne te moghen weſen, om 'gheſchot, clooten,

cnde ander reetſchappen daer toe dienende int drooghe te ſtellen. | |

Belanghende den ſteenen ſteygher, die ettelicke heel onbeſloten ende

bloot legghen, om vande bove placts na de middelplaets te commer, die

en ſchijnt niet ſonder eenich perikel, want de viant gherocht fijnde, of

met ghewelt,of deur liſtighen arſlach, inde ſelve middelplaets, ſoo can

hy voort commen over den hooghenwal in de ſterckte, ſonder dat hem

eenich ghebau belet: Dacrom hebben wy inde voorſcreven grontteycke

ning, den ſelven ſteygher afgheſondert, alſoo dat de mid

delplaets met een deure vande boveplacts can gheſcheyden ſijn

e" ; Angaende de ' boſgaten der drie plaetſen, die heeftmen eertijts alſoo

r"?". ghemaect, dattet nauſte der ſelver quamant buijtenſte einde des' borſt

weers, voort na de binneſijde breeder en breeder.'

Hiermede waren de belegheide wel beter beſchermt voor het inſlie

T - - ren van desviants-clooten,danſe nu ſijn, met boſgaten ter contrari buijten

vw- R -4. #. wijtſt ende binnen nauſt: Maer wederom daer teghen,ſoo vielen op ſulc

JMsrlan1. ke wijſe de buijtenſte canten der tanden ſeer dunne,ende tºgheſchot daer

op goede vating hebbende,# ende de ga

ten terſtontſeet vermeerdert. Ten anderen ſoo braken de tanden, v

- '",### den ſſach des#

“bij# wélčk déur dienauwe plaets moeſt vlieghen. Om dit onghe

val te voorcommen, ſoo paſtemen daer na het nauſte der boſgaten opt

middel des borſtweers: Maer alle voordeel teghen achterdeel, deur veel

ervaringhen overleydt ſijnde,ſoowort nu oirboirſt gheacht de nauſte ſijde

teenemael opde binnecant des borſtweers te legghen, opde manier als

inde grontteyckeninge der 2 ende 3 formides 2" Hooftſticx ghedaen is.
, '. . , , - , v
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| | | | en cromme groote gordinen. ''
... : - - - - - - - - - - - - . . . T . . . . . . . . . . : - *

. . . . . . , 1' Voo R BE E L T. . . . . . . . . . . . . .

TET T EL 1 c x F hebben ghcacht, dat ſoomen met de 'ſtrijchoucken

, Cºſa T ººk ºa JC een groote rechte-gordine wilde beſchermen vande ſtormen des
vv-N. viants, dat deen ſtrijd - - rijchouckgheſchot,of

bolwerck te groote ſchade ſoude doen. Om teghen twelck te voorſien,

ſygheven de groote gordine int middel een uijtwendighe bocht, alſoo

dat elcken helft comme indelini, daer de bolwercx gordine op ghetroc

ken is als inde form hieronder alwaer elcké helft der gordine een ſtrijck

houck alſoo bedeckt,datmen van deen tot dander nietſien en can.

'1 , v - | | Hier

u

u Flencs.
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- we geen ººr vººr- -

e ee***.. , -- **** o

Hier teghen wort wederom gheſeyt, dat elcke halve gordine aldus -,

maer van een ſijde gheſtreken en can worden, er ſtrijc- "94. 2- tºt 4.

cing-wabbeyden ſijden cricht, daarom * * * iant -/

G DLLlf"-LLMCA-L EA - "A ElA LEA IlCIDI) [.

Ten anderen, ſoo iſt een eyghenſchap in alle groote gordine die maer

van een ſijde gheſtreken en wort,datter een plaets tot voordeel des viants

bedect en de onbeſchietelick blijft: Om welcke plaets te beſcrijven, ſoo . .

neemt, door tºghedacht twee * oneindelicke platten, het een ſtreckende "f".

langs de afdakinge des borſtweers van de groote gordine, het ander langs --

de afdakinghe vant borſtweer des# want de plaets, welcke f 74-5.

voor den ſtrijckhonck tuſſchen die platten begrepen is, en can tot ghee

nen oirt int gheſicht commen, vande ghene die langs de afdakinghe

der borſtweeren ſiet, ende vervolghens al wat in dien houck tuſſchen de

ſelve platten ſtaet, is verborghen: Inder voughen dat de viant ſoo wel

ter cºfidèt ſijde onderden ſtrijckhouck, als ter ander ſijde inde groote

gordine, metter handtſal meughen graven en breken na ſijn wille, ſon

der vande belegherde verhindert te worden. Ende by aldienmen door

tºghedacht noch ſulcken 'plat treét, langs de afdakinge vant borſtweer plann.

ten einde des ſchutſels, men ſal daer onder tuſſchen de platten oock der

ghelijcke onbeſchietelicke plaetscrijghen. | | | |

"Ten 3", ſoodeviantſonder muerbrake de grootegordine met leeren site.

beſtormt, in ſuleken gevalle ſchietmenuijt de ſtrijckhoucken met/keyen

ende ketengheſchot, 'welck grooter moort der vianden doet,ſonderbol

wercken te beſchadighen. - - - - ,

Ten 4", by aldien de ſtorm over muerbrake ghedaenwort, ſoo ſchiet

men vrielick met grof gheſchut in die# ſteenen om met de

eſpringhende ſticker onder de viant meerder ſchade te doen,ende dat ſon

##clooten inde puyn commende, of - -

fy blijvender in ſteken, of verlieſender haer cracht op, of nemen een on- '-

ſcker ſpronck, " " " " - "' - - - - -

- H 2 Ten 5",
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Flancs.

Nettoyez.

Ten 5", ſtormen ghebueren ſelden,ende en# ſoo langhe niet,

dat de bolwereken daerentuſſchen ſoo groote ſchade lijden, of t'prouffijt

en is veel meerder, datter conut uijt de gheduerighe vreeſe, die de viant

belet hem tuſſchen ſulcke twee ſtrijckhoucké tot den ſtorm te begheven.

f i

2. Voor 5 e e l T. - ,

S o M M 1 c Hºe hebben de gordine tuſſchen twee bolwercken in drien

vD gheb eken, het middelſte deel innewaert gheleyt, ende daer an twee

' ſtrij, khomieken ghebrocht ,uijt welcke niet alleen dat middelſte deel,

maer oock de bolwercx gordinen volcommelick “gheſtreken worden,

als hier onder, achtende daer mede de gordine meerder ſterckte, ende
beter bewaernis te hebben.

R: *** • • •, , e

Hier op ſegtmen dat een van beyden, te weten, of de twee bolwercken

ſtaen van malkander ſoo verre, dat elcx gheſchot de gantſche groote gor

dine niet ſtrijcken en can, ofte ſoo na dat daer gheen ghebreck af en is.

By aldien ſy ſoo verre ſtaen, ſoo is elckgordijndeel dat nevens het bol

werck light, alleenclickbewaert met een ſtrijdhoûck, te weten met dien

aer angheraect, want dander ſtrijchouck is te verre ende vanden ſtrijc

houck des middelſten deels en cant niet gheſien noch geſtreken worden.

Inder voughen dat de viant een ſtrijchouck des bolwercx gbſebrčken heb

# ſoo blijft#daeran ſtaende onbeſchermt. Of an

derſins een ſtrijchöück des middelſten deels der goldine ghcbroken we

ſende,# een bolwer8x gordine ongheſtreken, overmidts het

ander bolwerck te wijt daer af is. Maer by aldien de twee bolwercken

\

- maleander na ghenonch ſtaen om de heele gordine daor tuſſchen lig

# nen ſtrijcken,

ooſijn de twee ſtrijchoutken des middelſten deels daer onnodikh, want

can het gheſchot van deen ſtrijchouck des bolwercx, ſijn cracht doen tot

ant einde dergordine tuſſchen de bolwercken,ende tot ant einde der bol

wercx gordine, met meerder reden ſalt ſijn cracht connen doen opt mid

delſte derdendeel. T'welck anghemerckt, ſulcke gordimen worden met

grooter coſten meer vercrai ét,want het gheſchot can grooter 'muerbrake

ende ſchade doen, opde canten der * ſchutſelen van ghebroken gordi

Breche.

Oreillont.

nen,
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nen,dan op heel rechte ende even. Ten anderéſijnſe van cleender begrip.

Ten 3", de houcken der bolwercken commen aldus ſcherper oft on

plomper te weten, daermen hem deur ghemeene reghel voor wachten
II)O& I,

e vr

, Voo R BE E 1 r. 23 4-’

N D e R en hebben de groote gordine niet alleenelick in drienghe

deelt alſvooren, maer wel in vijven, ghelijck hieronder: Welcke

manier uijt de boveſcreven redenen noch ergher gheacht wort dan die

des 2" voorbeelts, als weſende van ſlimmer bewaernis, minder begrip,

van noch ſcherper of onplomper ende crancker bolwercxhoucken, ende

bovendien alles ſtreckende tot meerder onnutte coſten.

4 Voo R B E E l T.

A e R na bemerót ſijnde de boveſcrevé fºute des 2" ende 3" voor

D beelts, te weten datmen uijt yder * ſtrijckhouck dander gordijn- Flas.

ſticken niet ſien en conde, men heeft de deelen ſcheef ghetrocken,ende

voor malcander ſtrijckelickergheſtelt, als hier onder.

Waer op gheſeyt wort, ſulcke verbeteringhe anderſins meerder verer- G

gheringhe te veroºrſaken, als dat de houcken der bolwercken alſoonoch

ſcherper ofte onplomper vallen. Bovendien dat men met veel coſtélieke -

wallen nochweynigher plaets begript. Wy beſluijten dan dat een gantſche
H 3 rechte

-------
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rechte groote gordine tuſſchen twee bolwercken, de bequaemſte manier

is diemen inde volcommen ſterckten tot noch toe ghebruijckt heeft.

- 9 VERSCHIL VANDE DICKTE

der leeghe gordine, ende de breede

des gancx daer achter. -

Le raſer. D E * ſtrijcking die in alle v ſte ht wort, is

-# als der-caden en gor

dinen vande# lick tºge
Flancs. ſchot der ſtrijchoucken toe veroirdent is : Dand#

##ni. 'ſichteinderſche vlacken,als des veltsende der afdakinghen vant boorſt

#na weer der bedecte wech, diens volcommenſte ſtrijckinghe vande leeghe
A- gordine gheſchiet, om alſoo meer vianden te connen ombrenghen, oock

om ſijn ſchantſen lichtelicker te moghen breken, dan met gheſchot dat

van hooghe comt, deur diende ſtof der ſchantſen aldus meer verſpreyt,

ende dat den deurvlieghenden cloot hem meer beſchadigheh mach.

# Daerom ſterkten die den: ſichteinde niet velcomm.click ſtrijcken en
#- connen, haërºgliebreëét een goet deel der volmacâhyt: Soódanighe

ſijnſe diens borſtweeren der leeghe gordine een ſteenen muerken is,twee

of drie voeten dick, met boſgaten daërin,deur welcke men met muſſchet

tcn ende handtroeren ſchiet: Voort een ſmalle ganck daer achter van

5 of 6 voeten breet. De reden van baerghebreck is deſe: Ten eerſten
- rof gheſt lieken en

Nettoyer. mach om den ſichteinder te ſtrijcken, overmits denganck te ſmal is,

oock met afvallende walbrake haeſt vervult wort. Tenanderen dat ſoo

danich ſteenen borſtweerken, teghen des viants grofgheſchot niet-dae

ren en can, oock dat de ſpringhende Puyn de belegherde grpot achter- --

deel doet, hun belettende, ſoo wel cleen als groot gheſchut daer te mo

ghen beſighen. Om fulck ongheval te ſchuwen, ende het boveſcreven

voordeel te ghenutten, ſoo hebben wy inde teyckening der volcommen

ſterckte, ghevolght het ghevoelen der ghene die t borſtweer der leeghe

gordine,ſoo dick veroirdenen als het borſtweerder bovegordine, met een

ganck# noch inden hooghen wal tot de behoir

licke plaetſen,overwelfſels om tºgheſchot ſijn deyſing in te nemen. Ende

by aldienmen beneven eghene boven gheſeyt is, noch inſlet, dat der

Flant 1. ſtrijchoucken leegſte plaetſen, als byghemeene reghel,het grootſte ghe

ſchot vereyſſchen, ſoo is daer uijt oock te verſtaen, dat men ſijn rekening

behoºrt te maken, opde leeghe gordire niet alleenelick ſoo grootgbeſchut

te moeten ghebruijcken als op de bovegordine, maer eer grooter, ende

llen,dattet werck der ſelve leeghegordine daer

- - - -

9. - - 33k- tºe-24

* * * * *

vervolghens de reden te wi

na angheleydt wort. - -

- - - - - - 1 Sonimit

- -- - t - -
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Sommighe wel verſtaende de nootlicheyt van dit ſtrijcken des ſicht

einders, veroirdenen ſeker manier van ſtrijchoucken, anden punt des

borſtweers vande bedelſte wech die teghen over t middel der groote gor

dine comt, om van daer ſijdeling des viants ſchantſen op de afdakinghe

ende opt velt te beſchieten: Maer de leeghegordine na t behoiren weer

baer veroirdentſijnde, ſy is daer toe veel bequamer, want de viant lig

ghende op de afdakinghe teghen over den houck eens bolwercx, ſoo en

iſmen hem van de gordine des ſelfden houcx niet alleen veel naerder, als

van ſoodanighen ſtrijchouck, maer bovendien breeckmen hem ſijn

ſchantſen met meerder verſekertheyt ende geriefder belegherde: Oock

wanneermen ſulcke uijtwendighe ſtrijchoucken verlaten moet, ſooghe

dienſe tot groot achterdeel der ſterckte.

Wat de coorde belangt, die ghemeenlick tot cyraet der leeghe gordine

boven het “beſchoyſel der ſelve ghewrocht wort, de ghene die ſegghen

datſe daer gheen coorde en ſouden begheeren, en bevallen my int ſelve

niet qualick. -

1c V ER SC H I L OF T o I R B O I R

is de twee ſijden der ' bedeckte wech, als

cabeſchoeyſel,ende het borſtweer,

na de ſtrackingtetreckenººg

A N N E E R de cadeinde gronteyckeninghe uijt de middelplaets

ghetrocken is, ſooſijn eenighe van meyning, datment beſchoey

ſel der ſelve cade uijt de onderplaets niet ſtrijcken en can om ſijn ſchoenſ

heyts wille, achtende menſoude het ſelve beſchoeyſel,om volcommelick

te meughen gheſtreken worden, moeten teyckenen met eenighe verbrey

dende trecken die uijt den ſtrijchouck commen,ewelckalſoot moeyelick

ende ongheſchickrghebou ſoude veroirſaken,te weten beſchoeyſelen ant

een einde veel dicker als ant ander, ſy en willen hun ande volcommen

ſtrijcking niet verbinden. Hier op ſeghick, dat hy die met doorſichti

ghe ſpiegeling, overleght de ghedaente des 22" punts der grontteycke

ning, ſal verſtaen dat de boſgaten der onderplaets in# voughen

gheleyt ſijn, datſe t beſchoeyſel overal eenvaerdigher dickte ſijnde, heel

volcommelick ſien en ſtrijcken, commende nochtans de twee uijterſte

boſgaten wyder van malcander te ligghen, dan de boſgaten der middel

plaets,alſoo datter noch een derde boſgat int middel comt,uijt oirſaeck

Scarpa.

Strada coperta.

(entraſtarpa.

Flancquement.

“Perſpectiva con

templatiene.

Cannonieren.

dattet borſtweer vande onderplaets vermeerdert, om het afwijcken des
ſchutſels. -

Hier af dan gheen noot weſende, ende angheſien de viant het borſt

weer der bedectewech, ende het cabeſchoeyſel moet hebben, eer hy tot

de bolweroken of groote gordinen can gheraken, ſooiſt"E ſelve

rſtweer



6o S 1 M o N ST E v 1 N s

Flane.'

Inſtrument4.

Chemin couvert.

(ontraſcarpa.

vexº- ºf tº'ſ, 4 ºer

... v 6-4, 9- je ºo

Oreillons.

Raſie,

n -

S- " , " “ Je wºrs

rº-4 &Lºw- - 4,5.

Flame.

Aºrsche.

borſtweer ende beſchoeyſel, om hem daer veel verhindering te connen

doen,opt meeſte voordeel te trecken,dat is na de volcommen ſtrijckſcho

ten uijt den "ſtrijchouckcommende,ghelijck inde 1 form des 2" Hooft

ſticx ghedaen is, want dat ſchantſen ende reetſchappen die de viant daer

op brenght, alſoo bequaemlicker connen ghcbroken worden, dan door

onvolcommen ſcheeve ſtrijcſchoten,ſulcx is ghenouch te verſtaen uijt de

volcommen ſtrijcking der bolwercx gordinen daer int 2 verſchil breeder

af gheſyt is, voornaemlick int 4 punt des ſelfden verſchils. Ten ande

ren, ſoo dickmal de viant hem verſtout in de gracht te commen, t'ſy om

te ſtormen, ofte anderſins daer na ſijn voordeel te trachten, ſoo en can hy

daer niet in gheraken, noch weder daer uijt vertrecken, dan over de 'be

decte wech: Daerom als haer borſtweer ende “cabeſchoeyſel na de ſtuijc

king niet ghetrocken en ſijn, ſoo iſſer een groot voordeel verſien, ende

ſulcx te willen laten daerment doen can, het ſtrijt teghen I'ghem een ghe

voelen daer int 5 Hooftſtick af gheſeyt is. - - - -

Angaende dat de bedectewech aldus byde houcken als c breeder valt,

dan byde punten als d, ſulcx comt beneven de boveſcreven voordeelen

noch wel te pas, om de weghen in te legghen, daermen door boven opde

afdakinge comt, wantmen alſoo opde bedecte wech noch breetheyt ghe
nouch houden mach.

Belanghende de breetheytdesgrachts welke aldus voortmiddelder

bolwercx gordine.ofte noch wijder vo »k

wercx houck: Hierop ſeghtmen,dat alſoo het middel der groote gordine,

die van beyden ſijden' gheſtreken wort,de onwinnelickſte plaets is,ende

dat bovendien de gracht daer veel breeder valt dan voor de ſchutſels,

welke nademaelſy maer van een ſijde gheſtreken en worden crancker

ſijn, ſooiſt onnodich de gracht daer noch wijder te trecken, ende daerom .

caden te veroirdenen met onvolconomen ſtrijcking. -

Angaende dat de gracht voor de bolwercx puntë aldus ten alder breet

ſten comt, dat vereyſcht oock de reden, ghemerckt de ſterckte an die

unten ten ald ickſten is, om verſcheyden redenen: Ten eerſten

overmidts elcke haer ſijde a!l: click van een * ſtrijchouckgheſtreken

groote gordine ſmalder valt, dan alſ men de cade tract evewijdich met de

ſchutſels dan voor denhol

wort : Tet - -

houcken ſijn, waer deur des viantsſchantſen an dien oirt alderweynichts

van de ſtrijchoucken connen beſ * #dicht worden : Ten derden, dat de

rdinen der bolwercken deur ſijdeſſticſche ſchieting lichtelicker 'muer

# connen crijghen ande punten der bolwercken,dan op ander plaet

ſen: Ten vierden, dat de viant om de voorſcreven redenen, an die pun

ten alderbequaemlicxt de gracht can vullen, daerom datmenſe tot die

plaets ten nauſten trect, daerſe de meeſte wijde behouft,ende ten wijſten.

daerſe ten nauſen mach weſen, het is den viant onnoodclick#
- gnegne
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ghegheven, dat op veelderley wijſe tot achterdeel der belegherdeſtrect.

Sommigheder ghene die de * cabeſchoeyſelen, ende de borſtweeren

derbedecte wech na de ſtrijcking niet en trecken, nochtans welverſtaen

de den grooten noot dieſe lijden moeten, wanneer deviant hem daer be

ſchanſt, veroirdenenopde buyteſijde desgrachts voor den punt des cabe

ſchoeyſels die teghenover t middel der groote gordine comt, verſcheyden

* borſtweeren met haer * boſgaten, om de ſelve cabeſchoeyſelen ende

borſtweeren der bedectewech van dien oirt an weder ſijden te ſtrijcken:

Maerghemerckt ſulcx uijt de ſtrijchoucken bequaemlicker can ghedaen

worden,met daer by te ghenutten al dander vervolghende voordeelen die

boven verhaelt ſijn, ſoo iſt onnoodichbuijten de ſterckte nieuwe beſon

derghebouwen te legghen, diemen boven al dander voorſcreven achter

# verkeerde wijtheyt der grachten en bedecte weghen, niet dan

met grooter moeyTE, Coſtongheticf.ende onſckerheys beſchermen noch

behouden en can, welcke eintlick, wanneermen die verlaten moet, tot

groot voordeel des viants ſtrecken. * . - - - - - -

Ettelicke legghen int borſtweer der bedectewech teghenover timiddel

der groote gordine, een 'inham met haer boſgaten,om de *afdakinghe,

# ſy ſegghen, an beyden oirten ſijdeling te moghen beſchieten:

Twelck tot dien einde onnoodich ſchijnt, ghemerckt datmen vant een

heel borſtweer, des anders borſtweers afdakinghe ſijdeling beſchieten

can, ſonderinham. Om rſelve by voorbeelt verſtaenlicker te verclaren,

ſoolaet ABC het borſtweer der bedecte wech beteeckenen, waer afB

de punt is die teghenover 'middel der groote gordine comt. Nu ghe
InOlmcn# linien A B ende CB niet heel rechtuijt en treót,

maer alleenelick tot Dende E, van daer af na F, alſoo dattet borſtweer

derbedeête wech nu ſy A D FE C, hebbende een inham D FE, om

over tborſtweer D F, te moghen ſchieten ter ſijdewaertuijt langs de "af

dakinghe van AD, ende over het borſtweer EF, ter ſijdewaertuijt langs

de afdakinghe van E C, legghende tot dien einde boſgaten inde borſt

weeren DF ende E F. ' - -

- - - - - - -

-

Hier op ſegtmen, dat als t-ſelve borſtweerſonderinham waer,alleene

lickvande twee rechte linien AB ende BC, dat de belegherde dan ſoo
wel# ſchieten over rborſtweer BE,langs de afdakinghe van DA,

j, " .

ofte B A, 3

sſy anders doen over het deel DF: Sghelijcx ſoo wel over

- I
- 1 BD, langs

Contreſcarpet.

“Parapets.

Cannonteren,

Barbacant.

vArgine,

Levée.
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BD, langs de afdakinghe van B C, als anders over EF. Inder voughen

dat dien inham tot ſulcken einde gheen voordeelen doet. Maer ſoomen

de ſake wilde nemen, dat opde bedectewech CG gheen verweerders en

waren, om tborſtweer aldaer als borſtweer te ghebruycken, alſoo dat de

viant hem verſtoute te commen boven opt borſtweer ter plaets van H, in

ſulcken ghevalle (oude den inham D FE bate gheven,want de belegher

de ſtaende voor t borſtweer DF,om te ſchietem langs de afdakinghe van

D A, ſouden van achter met den houck E beſchut ſijn voor den viant

-weſende ter voorſcreven plaets van H. Maer de belegherde, welcke tot

dien einde ſtonden voor t'borſtweer BE,ſouden voor dé viantan H bloot

ſijn, en de inden rugghe of ſijdeling gheſchoten worden. Hier op valt

wederom te ſegghen, Soomen wil nemen, dat de viant hem vervoordert

te ſtaen ter plaets van H, opden bovecant des borſtweers, ſonder tºghe

ſchot te vreeſen dat vande bolwercken ende gordinen can commen, ſoo

moetmen met een toelaten, dat hy oock ſal durven commen in een van

ſoodanighe inhammen daer hyſijn meeſte voordeel merct,want de we

ghen eenſdeels daer toe bereyt ligghen, ten anderen een borſtweer van 4

of 4 + voeten hooch, is licht om afſpringhen: Als by ghelijcknis, de

v#hen vervoughende inden inham D FE, ſal beyde de houcken D

ende E tot ſchutſels ghebruijcken, om van daer met voordeel te beſchie

ten de belegherde dieder ſijn opde bedecteweghen EC ende DA. An

gaendeymant hier teghenſegghen mocht,datmen van binnen de ſterckte

den viant niet toelaten en ſoude indien inham te blijven: Hier op ant

vortmen, dat ſulex ſooghenomen, men ſal ſich met een moeten voer

ſtellen, dat men hem vande ſelve ſterckte niet ghedooghen en ſal, opt

voorſcreven borſtweer te ſtaen. T'welck overleytſijnde, dien inham ſou

de, oock in dat anſien, ſoowel tot achterdeel als tot voordeel ſtreeken. o

, Angaende dat oenige dië inham met manier váſtrijckhoucké verſterc

ken, om van daerden viant met grof geſchut op de afdakinge ſijn ſchant

ſºn te breké,t'ſelve ſchijnt tot dien einde oönoddich,ende in anderanſien

ſchadelick gemerckt ſulcx vande leeghe gordine bequamelickerghe.daen

wort,als breeder verclaert is by veinde des voorgaenden 9" verſchils.

Ander fijnder die int borſtweer niet alleen dien inham en maken als

vooren gheſeyt is, maer teyckenen noch elck lanck borſtweer in form

van een heughel,met vierneuſen als hier onder.

/ -- -

''i' - I De rede
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De redenen van voordeel ende achterdeel, ſijn hier af ghenouchſaem

de ſelve, die wy hier boven vanden inham verhaelt hebben, want of men

ſtelt ſich voor, dat den viant hem ſal verſtouten te commen opt borſt

weer AB, om van daer te ontvrienden bedecten wech CDEF, of dat

hy t'ſelve niet en ſal durven beſtaen: doet hijf, ſoo ſal hy met een, om

noch meerder voordeel te hebben, durven commen vant borſtweer opde

bedecte wech, ende ghebruijcken de neuſen GH I K met ſoo grooten

voordeel, als de belegherde de neuſen C DE F doen. Maer darf hy opt

borſtweer AB niet verſchijnen, ſoo en behouftmen daerteghen de neu

v, aat we de

V- -- --Atºs ")- 4

gz-, “tºt eet ze 1 -

ee-,
- ºver: w

er " aan t we ºv
w - - -4.
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ſen CDEF tot gheen deckſels te veroirdenen. Tis oock te weten dat

die heughels om uijt de ſtrijckhoucken gheſtreken te worden, meerder

openheyt des “ſchutſels vereyfſchen,waerdeur de boſgaten blooter ſtaen,

ende uijt het velt ſouden connen beſchoten worden. Voor beſluijt,wy alle

achterdeel teghen voordeel overleggende ons heeft inde voorgaende teyc

kening des 2" Hooftſticx, beter bevallen de manier der ghene die elcke

ſijde der bedectewech rechtuijt trecken, ſonder inham ofte heughelneu

ſen, oock ſtrijckelick uijt de ſtrijchoucken.

1 I* V ER SC H I L O FT BE T ER IS

het 'buijteboſgat dermiddelplaets opde' bedecte

wech te connen ghebrujit

worden, of niet.

Y aldien, als ſommighe willen, het “ſchutſel ſoo wijt open gheſtelt

wort, datmen door het buijteboſgat der middelplaets can * ſtrijcken

het borſtweer der bedecte wech, ghelijck inde 1 “form des 2" Hooftſticx

ghedaen is, ſooſal deviant vande bedeckte wech als hy die heeft,weder

om dat buijteboſgat connë breken. Maer trekmen het ſchutſelſoo nauwe

toe, dattet buijteboſgat bedeckt blijft mettet nevenſtande bolwerck A,al

ſoo dattet vande bedecte wech nerghensgheſien en wort, ghelijck hier

onder, ſoo en can deviant ſulcken boſgat niet breken. Inder voughen

datter te overlegghen valt welck nutter waer, den* ſtrijchouck beter be

deckt, ſonder het buijtenſte gheſchot opde bedeckte wech te connen

ghebruijcken, ofte den ſtrijchouck blooter te ſtellen, ende dat gheſchot

daer te meughen beſighen.

Flames.

Ortillen.

Cannemiere exte

rieure ou Pres

l'oreillon.
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Oreillon.

Nettoyer.

Flame,
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Ten eerſten mocht men ſegghen,angheſient gheſchot in de ſtrijchouc

ken veroirdent is, ſoowel om te breken ſchantſen en ' reetſchappen des

viants opde bedectewech,als in de gracht,ſoo vercyſcht de reden datmen

tºgheſchot des ſtrijckhoucx daer altemael ghebruijckt, datmender be

quaemlick gebruijckeu can. Hierop antwoortmen,dat wanneer het buij

teboſgat alſoo bedect is mettet ſchutſel ter eenderende het nevenſtaende

bolwerck ter ander ſijde, ſoo en macht van buijten niet beſchadicht wor

den, daerom al waer de reſte des ſtrijckhoucx heel ter neder gheſchoten,

ſoo houdtmen dat buijteboſgat altijt verſekert, teghen een ſtorm die de

viant ſoude moghen anvanghen. Hier teghenwort wederom gheſeyt,dat

helijck het ſchutſelden viant belet, het buijteboſgat te meughen bre

# alſoo belettet oock de belegherde t'ſelve ter noot te moghen beſi

ghen op het bolwercx deel B C: Inder voughen dattet binnebolgat ghe

broken ſijnde,ſooſal hy t'ſelve deel BC vrielijck moghen beſtormen,ſon

der van dat bewaerde buijteboſgat hindernis te crijghen,daerom wat hel

pet een heel onghebroken boſgat te moghen behouden, daermen den

viant gheen ſchade mede doen en can? Hier benevens machmen noch

dit ſegghen: Haddemen mettet buijteboſgat, ſoo wel als mettet binne

boſgat, de bedectewech connen ſtrijcken, ende dattet een ſtick het ander

gheholpen hadde,miſſchien dat de viant die bedecte wech voor hem niet

verſterckt noch behouden en ſoude hebben, noch vervolghens middel

ghecreghen, om tot ſtorm te gheraken. Voor beſluyt, wy achterdeel te

ghen voordeel overlegghende,oockgedenckende dat de viant de bedekte

wech niet hebbende, de ſtrijckhoucken gheen beſonder ſchade doen en

can, overmits hy te verre daer af moet ligghen : Dat noch daer benevens

het buijteboſgat R der boveplaets inde 3 form des 2" Hooftſticx, oock

het boſgat datmen ter plaets van Sinde ſelveform legghen mach, ſulcke

twee bedeckte boſgaten ſijn, ſoo beviel ons beter de mannier der voor

gaende grontteyckening inde 1 form, alwaer het borſtweer der bedeckte

wech, ende het cabcſchoeyſel,uijt des ſtrijckhoucx buyteſijde Pgherroc

ken ſijn, ende het buijteboſgat daer na veroirdent: Oock ſonder t'ſelve

buijteboſgat wijder het velt te connen ontdecken, als ſommighe willen,

die daerom den ſtrijckhouck noch wijder openen,want daer toe cyghent

licker dient het gheſchot op de gordinenende 'catten liggende,

12 • V ER SC H I L OF DE VO L COMMEN

'ſtrijckinghe vandebolwercxleeghegordine,beter ghe

dien Yartuigt het binnehaſa - , rºzig.

Zº z ofuijt het binneboſgat der boveplaets. - ,

B v aldien men des bolwercx leeghe gordine, treckt,ghelijck ſommi

ghe willen, uijt het binneboſgat der middelplaets, ſoo en canmen

deur
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deur het binneboſgat der boveplaets, die leeghe gordine niet ſien noch

ſtrijcken. Hier teghen valt wederom te feggen, dat ſoomen de ſelve gor

dinerreckt uijt het binneboſgat der boveplaets, dat die ſtrijckinghe van

hooghe nederwaert dalende, niet ſoo volcommelick langs de heele gor

dine en can ſtrecken, ghelijckſe doet commende uijt de middelplaets die

op de ſelfde hooghde light. Ten anderen en can alſdan de middelplaets

die gordine oock niet volcommelick ſtrijcken: Inder vougen datſe gheen

volmaeckte ſtrijcking hebben en ſal. Ten derden ſoomen de ſtrijcking

van boven treckt, dat maeckt onplomphouckigher bolwercken, twelck

men deur ghemeene reghel ſchuwen moet. Ten vierden, ſoo can doch

even wel de bolwercx leeghe gordine, uijt twee boſgaten der boveplaets,

als P Q inde 3 form des 2" Hooftſticx, gheſtreken worden. Deſe voor

deelen ende achterdeelenteghen malcander overleydt, ſoo heeft ons beſt

bevallen, de volcommen ſtrijcking der bolwercx leeghe gordine uijt het

binneboſgat der middelplaets te trecken: Twelck de natuerlickeghe

daente der form oockſchynt te vereyſſchen, ſoomen inſiet dat de hooghe

ende leeghe gordinen, ghenouchſaem twee ſterckten ſijn, deen boven

dander ligghende, die elck uijt haer eyghen binneboſgat, haer eyghen

bolwercx gordinen begheeren ghetrocken te hebben. -

1; v ERSCHIL v ANDE - CATTEN. c.se.

HoE wel vande catten gheen goede ſtrijcking opt velt en gheſchiet,

deur dien liet ght bt van hooghe comt, nochtans ſoo wort haer

dienſt ſeer nut en de noodichgeacht,overmits datmen beneven de 'ſtrijc- Lefenaar.

king van dander plaetſen, noch hoogher gheſchot heeft om den viant

#hy
met grootst mocytecoſtende lijtverlies hoogherſchanſen moetopwor

pen, waer in de * Boumeeſters ghenouchſaem met malcander overcom- Arbitat.

men,maer vande bequaemſte plaets der catten,daer af is t verſchil: Want

catten die boven opt middel der groote gordine liggen,beſchoten ſijnde,

de vallende ſtucken vullen de gracht ſecr: Maer brengtmenſe om hier

teghen te voorſien, meer achter den wal, ſoo en canmen van daer,ſegghen

#noch beſchermen. Dit wiert tot ander

p Eercx ſijden te trecken na de catte toe,alſoo

datſe dacLaf: gheſtreken mochten worden, welck in dat anſien welgoet raſz
was, maer wederom quae vv - rdinen alſdan van malcan

# ſtrijcking en er n,dat bo- Flanet.

vendien de voorhoucken der bolwercken ſcherper ofonplomper vielen:

Ettelicke hebbenſe tot noch ander plaetſen gheleyt,als boven opden hals

ofte inganck des bolwercx : Sommighe op elcke ſijde desingancx een:

Ander voor den inganck, doch# verſcheyden. Maer elck

intbeſonder overleyt weſende,men bevint inyder ſijn gebreken. Onder

* I 3 . allen
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allen ſoo heeft my beſt bevallen,de manier der ghene dieſe opt bolwerck

legghen, na de wijſe dieder int 2 Hooftſtick verclaert is. ,

Angaende eenighe hun laten voorſtaen, dat de plaets der catte aldaer

te cleen ſoude vallen, men ſeght daer tegen dat eyghentlick onderſouck

van dies, ſekerheyt der ſake can gheven, t'welckis,datmen den vloerbo

ven opde catte tuſſchen haer * borſtweeren 8o voeten (men ſoude met

veel min connen ghedoen) breet bevint,welcke berekent worden inde ſij

den des ſeſhoucx daer de ſterckte op gheteyckent is, als de twee deelen

der twee ſijden B C, B G, begrepen tuſſchen vpunt B,ende het borſtweer

der catte, diemen elck 4o voeten lanck bevint,de uijterſte voorſijden

vanden vloer ſijn noch langher,weſende bovendien daer vooren de borſt

weeren met ' beſchoeyſelen dick na t behooren, ende de beneden plaet

ſen ende ghanghen ruijm na dencyſch.

Maer want ettelicke ſooſeer trachten na groote plaets,tuſſchen de catte

ende desbolwercx 'bovecrans,ſoo moeten wy daer af wat breeder ſeggen:

De ervaring heeft gheleert, als kennelick is, datmen de plaets tuſſchen de

leeghe bolwercx gordine en de den wal der hooghe bolwercx gordine daer

achter liggende, niet ſoo wijt en moet nemen alſmen wel can,maer ſlechs

een wech ſoo breet, als noodich is tot de deyſing desgheſchots, ende de

afvallinghe der walbrake: T'welckoock in reden ghegront is, want ſeer

groote plaets, ſoude den viant, wanneer hy daer opgheraeft,tot voordeel

ſtrecken; als 'ſtof verleenen om hem daer te beſchantſen, ende ghele

ghentheyt om daer op met grooter menichtevan volckvoorder ſtortnan

te vanghen: Want wilt ghyopt bolwerckgroote plaets maken om veel

beſchermers haer te moghen verweeren, ghy maeckſe met eene voor de

viant, om v met veel bevechters te moghen beſtormen, t'welck onnoo

dich is, ghemerckt ſy deur den hooghen wal voor hemlieden ſtaende,

niet loopen en connen. la de viant wetende dat hygheengheleghentheyt,

hebben en ſoude, om daer te moghen blijven, bevint hem ghenootſaeckt

oockwalbrakeinde bovegordine te moeten ſchieten, eer hy hem tot ſtor

men begheeft. Daerom wort die leeghe gordijnganck vande * Bou

meeſters deur ghemeene reghel, met goede reden alſooſmal ghetrocken

als gheſeyt is, op datmen den viant daer ſulcken voordeel niet en gheve,

maer dat men hem ter contrari, uijt de nevenſtaende *ſtrijchouckenende

catten van de ſmalle gordijnganck mach ſtrijcken, vant een einde tottet

ander. Sulcx dan den rechtë eyſch weſende vandeganck achter een leege

gordinerende gemerčkt dat# desbolwercx daer een catte ach

ter comt,oock een leege gordine is,int anſien der cattens gordine, ſoover

eyſcht denganck achter die bovecrans derghelijcke form ende gheſtalt

te hebben op dat den viant genootſaeckt ſy inde catte oock walbrake te

moeten ſchieten,eer hy hem tot ſtormen begheeft,ende om dander voor

deelentecrijghen,ende achterdeelen te ſchuwen,die boven verhaelt ſijn,
* - - - - . - - '- - - - - - - - A Om

I
<
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Om t'welck noch opentlicker te verclaren,ghenomen datter een bol

-werck ſy,alleenlick(ghelijckmen tot veel plaetſen vindt)met een gordine,

welcke, alſooder gheen ander gordine en is daermenſeteghen verlijken

mach,noch hooghe noch leeghe gordine eyghentlickgheſeyt en can wor

den. Op dit bolwerck wilmen tot beter bewaernis noch een hooghde

brenghen: De vraghe is wat breede datmen bequaemlicxt laten ſal, tuſ

ſchen die hooghdeende het borſtweer des bolwercx ? De antwoort ſoude

met goede reden duſdanich meughen ſijn: Angheſien de gordine van

deſe hooghde, de hooghe gordine ſal weſen, ende de gordine des bol.

wercx dieder nu is de leeghe,ſooſalmen die hooghegordine trecken,ghe

lijck de ervaring in ander hooghe en leeghe gordinen leert goet te weſen,

dat is met en ſtrijckelicke ganck tuſſchen beyden, ſoo breet als ghenouch

is voor het deyſen desgheſchots,ende de afghevallen walbrake. Angaen

de ymant hier op machſegghen: Angheſien die hooghdevant bolwerck

niet voort geleydt en wort opde groote gordine,ſoo en ſalt gheen bove

gordhne weſen, maer een catte, ende willende daerom die hooghde een

ander form gheven, wie en ſiet niet dat hy hemſelven bedriecht met de

namen, ſonder te letten op de ſake. -

Maerop datick alle partyeghe noch met 'ſtrickreden begheghen,ende

tot “teghenſpreuck brenghe,toolaet andermael een bolwerckſijn alſvoo

ren hebbende alleenelick een gordine, t'welckmen begheert te verſtere

ken, met daer op een hooghde van eerde na t meeſte voordeel te veroir

denen: Deſe hooghde ſaldi leggen of verre vant*borſtweer der bolwercx

gordine,ofte daer heel by, alſoo dat den vloer des bolwercx daer mede

bicans vervult wort: Ligtſe verre, ghy noemtſe catte, ligtſe by,ghy heetſe

bovegordine. Nu vandeſe twee manieren en can maereen de beſte ſijn,

welcke ſegdidie te weſen? Sooghy hier antwoort dartet deerſte is,te we

tten de hooghde, die verre van de bolwercx gordine light, waerom dan en

veroirdenrghy niet alſoobyt verkieſing alle bolwercken,ghemerckt het

meeſte voordeel over algheſocht wort?waerom raedt ghy elders ter con

Dilemmate. -

Contradictionem.

farapatto.

Electionen.

trari tot een onbequamer, te weten tot bolwercken met bovegordinen,

welcke na veyghenſeggen ſoogoet niet en ſijn? Maer ſoo ghy hier ant

woort dat dander wijſe de beſte is, te weten de hooghde byde bolwercx

gordine ghebrocht,waerom ſegdi elders ter contrari hoogden verre vande

gordine beter te woſen? Tot hiertoe is gheſeyt vande plaets tuſſchen de

catte ende het borſtweer daer voor. 1 - 5 - ;, die 7 s : : : : : : : o T ?

Angaendenoch by mochtghebrocht worden, dat de afvallende 'ſtof,

alſ men de catte beſchiet,beletten ſoude de boveplaets des* ſtrijchoucx te

moghen ghebruycken: Hier teghenſegtmen, dat de boveplaets niet meer

noots van de afvallende ſtucken der catte en verwacht, dan de middel

plaetsvande afvallende ſtucken des hooghenwals,want daerisſoogroote

tuymte tuſſchen de * tanden der boveplaets, ende het "beſchoeyſelder

CattC,

-Materia.

Fanc.

•Merlens.

Scarpa,
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catte,als tuſſchen dander tant ende den wal daer achter ſtaende. Hier af

dan gheen noot weſende, ſoo ſullen wy de voordeelen verhalen uijt ſulc

kegheleghentheyt der catten ſpruytende. Ten eerſten connenſe, daer

Raſer. ligghende, de groote gordinen hoogheen leeghe van weder ſijden ſtrijo

ken. Ten anderen meughen ſy ſelf van haer nevenſtaende ſtrijchoucken

gheſtreken worden. Ten derden, wantſe den viant daer naerder ligghen,

Strada repºrta ſoo ontdeckenſe hem veel meer achter ſijn ſchantſen, die hy opde 'be- -

deckte wech of in de gracht mocht opworpen, dan ofſe op eenighe van

d'ander Plaetſen ſtonden. Ten vierden, ſy en verminderé daer het begrip

det ſterckte niet,ghelijckſe achter de wallen doen. Ten vijfden en ſtrec

kenſe daer tot ſoo groote coſt niet, als achter de wallen, overmits datſe

(op dat ick ſoo ſegghe) wel half ghemaect ſijn eermenſe beghint, deur

dien het bolwerckſijn hoochde van ſelfs mede brengt. Ten ſeſten,nade

mael de bolwercken, diens gordinen maer van over een ſijde gheſtreken

en worden, crancker ſijn dan de groote gordine, om dat menſe van weder

ſijden ſtrijcken can, ſoo iſt oirborder de cranckſte plaetſen met de catten

#al.", te verſtercken. Ten ſevenden ſijnſe daer bequaemer,om alſt noot is *ver
Fran Retraitter - - --

#treckwallen te legghen (ſoo noemen wy der Italianen retirati, ende der

Girl-au. . . Françoiſen retraites, of retrenchemens) want de 'bovecrans of bolwercx

gordine door de wiant te nederighevelt ſijnde, ſoo en behouſtmen, om

ſich te verſtercken, niet een halve maen oft ander form te legghen, ſoo

Brecht. lanck als de " muerbrake, ghelijckmen doet in bolwerckendaergheen

catte op en is, maer aleenelick twee wallekens, ofte borſtweerkens, over

de breede deswechs,tuſſché de catte ende beyde de einden der muerbra

ke, meteen diepe put daer voor, quellende daer benevenden viant, met

van boven de catte af te worpen vier, brandende tacken,ſiedende peck,

en dierghelijcke, waer af hy om de ſmalheyt deswechs hem niet wel be

vrijden en can. Ten laetſten, ſoomen beneven al deſe voerdeelen noch

- , overdenćt, dat de behoirlieke plaets vande torens der oude ſterckten, was

ten deele buijten de mueren te ſteken,ende dat nu decatten genouchſaem

in plaets van ſulcke torens commen, ſoo ſchijnt de nateurlicke reden te

vereyſſchen, datſe in derghelijckegheſtalt behoiren gheleyt te worden,al

ſoo ten deele buijten de groote gordine ſtekende. ' . . - - - - -

2 r.-, -na-w - zet in 21 | 2 : : : ºor - 3

,, , 14 - VERSCHIL VANDE POORTE N. er nog

S o M M 1 GH E willen dat de poorten beſchermt worden mereyghen

* U bolwercken, ende verſcheyden ſtercke ghebouwen: T'welck ander

ſegghen onnoodich te weſen,want alſoomen niet en verneemt,dat ſterck

iten diemen ſterckten heeten mach, deur poorten met ghewelt ingheno

-men worden, dat die groote beſchutſeken onnoodighe coſten ſijn, door

welcke alternet der ſterckten nateurlicke form miſmaect wort, waer uijt

" oock in anderanſienfornwijten achterdeel volght: Willen daerom, dat

menſe

-

w
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menſe ſlechtelick legghen ſal int middel der groote gordine, ofte andere

ſins inde ſelve gordine byden'ſtrijckhouck,alſoo datte door het 'ſchutſel

ghenouch bedect ſy: Voort datmen ſalbrenghen een cromme brugghe,

ſtreckende om het ſchutſel na de *bedecte wech toe. Wy hebben int

2 Hooftſtickdeerſte meyning gevolght alwaer de poorte int middel der

groote gordine gheleyt is, ende ſoowel het ghewelfder poorte onder de

wallen, als de brugghen over de gracht, heel rechtuijt veroirdemt ſijn. De

redenen waer deur men acht ſulcx het meeſte voordel te weſen ſijn twee

derley, deene de ſterckte, dander de 'ſtrijckinghe, daermen als na voor

naemlick wit in deſe* ſtof het oogh op behoort te hebben : De ſterckte

is hier ingheleghen: Ghemerckt dat ten einde desghewelfs een ſtercken

wal light, met haer borſtweeren ende boſgaten daer in, ſoo iſt daer voor

te houden, dat al ſtonde d'eerſte doore E F inde 4 form des 2" Hooft

ſticx wijt open, ende dat de brugge al bereyt laghe, om-tot-ſijn wille daer

over te loopen (icklaet varen dat de ghebruyck inhoudt, wanneermen

den viant ſiet ghereetſchap maken om een poorte te beſchieten, datmen

valbrugghen optreckt, brugghen afbreeckr, poorten toe ſluijt, die van

binnen met eerde vult en dierghelijcke) noch en ſoude deviant, wetende

hoet van binnen gheſtelt is, hem niet vervoorderen daer in te commen,

want de tweede deure ter plaets van K, en can door grof gheſchut niet

beſchadicht worden, hy ſoude daer ſtaen voor een ſtercke wal met haer

borſtweer ende boſgaten, in veel meerder perikel dan voor den buijte

wal, connende *gheſtreken worden tottet einde der brugghe toe. Der

ghelijcke voordeel heeft deſe ſtrijckinge teghen de liſtighe anſlaghen des

viants, die een poorte onvoorſiens metterhaeſt wil overweldighen,ſoowel
int afwijcken als int ancommen. - TT

Flame,

orstllen.

Cerrider.

Lenettoyer,

Materia.

re-par

Raſt.

Poorten die buijten haer mueren uijtſteken, met pilaerwercken ende

ander coſtelick cyraet, en achten ettelicke (die my daer in wel bevallen)

niet oirboir, ſegghende goede vaſticheyt der ſterckten beſte cyraet te we

ſen, want ſulcke uijtſteeckſelen beletten de volcommen ſtryckinghe der

gordinen, ſy connen int ſtormen den viant tot beſchutſel verſtrecken.

15 vE RscHIL vAN DE *s TE vNs THLEN.

- l s M EN de ſteunſtylen anden muer dunder maect dan na de wal

l \ ſijde,ghelijckſe int 3' Hooftſtick gheteyckent ſijn,ſoo houdt den

muerende den eerden wal in de ghedeuricheyt beter t'ſamen, maer daer

teghen iſt meerder achterdeel, ſegghen ander, wanner de muer van buy

ten deurſchoten wort, want het gat dan tuſſchen twee ſteunſtylen wyder

ſijnde na de gracht toe, als na den wal, ſoo is de eerde tuſſchen beyden

ligghende, ſneerghenegen om af te vallen, dan of ter contrari die plaets

na de gracht ſijde engher waer, ende na denwal toe wijder, dat is met

ſteunſtijlen dickerande muer, ende dunder na den wal. Maer als ſy in
K ſulcker

Freyten ofPile

ren achter en

ghevvrecht.

Ital. Speroni.

Frane. Centro

forts.
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ſulcker voughen ghemaect ſijn,ſoo en ſtrecket niet tot ſulcken geduerie

heyt,want ſooden inuergheneycht is te hellen na deen ſijde, ofte den wal

na dander,de eerde tuſſehen beyden en houdtſe dan niet ſooſeert ſamen.

Ettelicke makenſe van vooren en achter even dick. Sommige om beyde

Ital. Sertite.

Franc. Serties vis

Fauſſeportes. -

Hoochd.Aaſval.

Strada ceperta.

de voorſcreven onghevallen te voorcommen,makenſe int middel dunſt,

waer deur deen helft van de eerde tuſſchen twee ſteunſtijlen,den wal ende

den muert'ſamen houdt, dander helft crycht na de gracht toe meerder

nauicheyt, om de eerde aldaer (den muer afgheſchoten ſijnde) beter by

een te houden. Noch ſijnder ander die achten, datmen de wallen niet en

bemuert, ofte en behoort te bemueren, in meyning dat ſteen het grof

gheſchut beter canteghen ſtaen dan eerde, alſoo ter contrari goede eerde

beter teghenſtant doet dan ſteen,maer datſe alleenelick bemuert worden,

om den wal langher ingheduericheyt te houden datſe niet en vervalle: in

welck anſien ſoo en behoort ons voornemen niet te weſen, de ontmuerde

eerde te verſtercken met ſteunſtijlen die na de grachtſijde breeder fijn,

maer ter contrari ſmalder, ende volghende ſulcke meyning,wy hebbenſe

alſoogheteyckent int voorſcreven 5 Hooftſtick: Sy die deur ervaringhe

of vernuftighe redenen ander wijſe voor beter kennen, meughen die te

wercke ſtellen. -

16 v ER sc H I L v A N DE

, 'heymelicke uijtganghen. -

A is oop E R certijts opde cade gheen 'bedeckte wech en lach,ſoo

waren de heymelicke uijtganghen van cleynen dienſt, inder vou

ghen dat een of twee vocr een groote ſterckte ghenouch was : Maer de

oreillon,
- ..."

Ceſenattst.

bedeckte weghen daer na inde ghebruyck commende,ſoo wordender tot

de ſterckten die een bedeóte wech hebben, an elekbolwerck twee geleyt.

Ettelicke hebben de uijtcomſt ofte de deure des heymelicken uijtgancx,

ghebrocht in des ſtrijckhoucx onderplaets, ende om daer te gheraken,

maeckten wenteltrappen binnen in de bolwerken. Ander en maken

gheen trappen, maer, t'welck an ettelicke beter bevalt (voornaemlijck tot

ſterckten met drooghe grachten) neerdalendeghanghen ſonder trappen,

om daer over met peerden te meughen commen : En hebben oock de

deure niet gheſtelt inde onderplaets, maer bequamelicker daer buyten,

ande binneſijde des' ſchutſels, ghelijck int 2: Hooftſticks 28 punt der

grontreyckening,oock met de 5 form verclaert is. -

17 v E R sc H ! L. v AN DE
. . . . . , " moortcuylen. | | | -

E TT E L 1 cx e willen dat inde gracht tuſſchen twee bolwercken een

leeghe dunne muer ſalweſen, met veel boſgaten daer in, die na allen

ſijden,
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ſijden ſtrecken. Waerteghen wederomgheſeyt wort: Ten eerſten dat die

muerſoude beletten het * beſchoyſel des leeghen walste meughen ghe- ***

ſtreken worden van haer nevenſtaende* ſtrijckhoucken: Ten anderen,"

datmen de viant daer uijt met gheen groot gheſchot en can beletten het

opworpen der ſchantſen inde gracht. Ten derden, dat de afvallende

ſtucken der beſchoten gordine,den ghenen verhinderen ſoude die achter

den ſelven muer ſtonden. Ander begheeren een moortcuyl ten einde des

*ſchultſels, als voor de ſijde lm inde 1‘form des 2" Hooftſticx, de welc- ordien.

ke oock cleen ende cranck ſijnde, daermen gheen groot gheſchut in ghe- , , ....,
bruycken en can, ſoo wordenſe om de voorgaende redenen van ettelicke 1 •

veracht. Ander, die my beſt ghevallen, willen moortcuylen gheleyt heb- - ** * *

ben inde houcken der caden, teghen over de punten ter bolwercken, als

ter plaets van b, ſegghende die aldaer beſt beſchermt te ſijn,ende datmen

den viant van dienoirt met minder ſwaericheyt een tijtlanckſoude meu

ghen beſchadighen,want in de gracht commende,hy ſoude ghequelt wor

iden van achterende van vooren. . . . .

Sy verſtaen oock datmen de ſelve moortcuylen niet ſeer ſterck noch

# ſal maken, op datmen die, ſoomenſe verlaten moeſte, te lichte

icker mach afſchieten, ſonder de gracht ſeer daer mede te vullen, oock

op dat de ſpringhende ſtucken den viant ſeer mochten beſchadighen.

Willen oock datter van de ſelve houcken aftot den voorhouck des tegen

overſtaende bolwercx toe, ende van daer voort tot in de ſterckte, over

welfſelen ſullen ligghen inde eerde onder den gront desgrachts, om daer

langs henen uijt de ſterckte na die moortcuylen bedectelick te moghen

gaen en keeren.

Doch alſoo deſe moortcuylen gheen weſentlicke deelen der ſtercte en

ſchijnen, maer alleenelick ſouden meughen gheleyt worden ten tijde van

oirloghe, tot ſulcke plaets ende van ſulckeghedaente als de voorcom

mende nootlicheyt vereyſcht, ſoo en hebben wy de ſelveinde teyckenin

ghe des 2" Hooftſticx niet beſcreven, ghenouchachtende deſe verma

ninghe daer af ghedaen te weſen.

- - - \ •,

7 HO O F T ST I C K, VAN

ſommighe ' verſchillen der onvolkommen ſterckten, te sesſie in

weten diemen verordenen moet nageleghentheyt

- ( - derplaetſen ende ander omſtandighen.

* JT y hebben hier vooren beſcreven de manier desghebous -

V. van een ſjerckte met haervolcommen leden, na de wijſe - - Y

deſes tijts, metgaders een Hooftſtick van de voornaemſte

verſchillen dieder op ſoodanighe volcommen ſterckten vallen meughen.

- - - - - - K 2 Maer
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Maer want het dickwils ghebeurt, dat de gheleghentheyt der plaetsende

ander omſtandighen, niet toe en laten alles te maken ghelijckmen wil,

ende datmen bedwonghen wort hem na wat anders te ghevoughen, ſoo

ſullen wy in dit Hooftſtick ſoodanighe verſchillen vergaren. -

1: VERSCHIL VAN HAL vE BoLw ERCKEN.

G#EN datter te maken ſy een ſeſhouckige eveſijdeghe ſchantſe

Hexagonnequi of ſterckte *int ront beſcrijvelick,waer afmen beſloten heeft om ſe

#kerredenen.elckegroote gordine alleenelick vâeen ſijde te willen ſtrijdsirculo inſcripti

bile.

Nettoyer.

Tarapetra.

(annen eruit.

Caveglieri.

-

Réſen.

ken: Vraghewat daer toe bequamer waer,drie heele bolwercken,als ghe

ſtelt ſijn opdenſeſhouck A BC DE F, ofte ſes halve, als opden ſeſhouck

GH l KLM ? (wy noemenſe halve bolwercken, overmidts dat NO

angheſien weſende voor een heele rechte groote gordine, ſoo is de reſte

OP alleenelick den helft van een heel bolwerck) De halve bevallen my

beter om verſcheyden redenen: Ten eerſten dat haer voorhouckenplom

per of onſcherper connen vallen, dan vande heele: Of maecktmenſe

eveſcherp, ſooſullen de halve bolwercx gordinen van veel naerder plaets

der groote gordine connen gheſtreken worden. Ten anderen,ſoo connen

de halfbolwercx gordinen veel ſtrijckelicker ſtaen, om dat men niet ſoo

ſeer ſchoens over het borſtweer der groote gordine en moet ſchieten,uijt

welcke groote ſchoenſheyt quade beſchermnis volght, oock onbequame

gheleghentheytom boſgaten in te brenghen. Ten derden canmen opde

halſen der halve bolwercken meerder ruymte cryghen, om 'catten of

hooghden op te legghen. Hier machmen noch by voughen, dat halve

bolwerckenhaer op onevenhouckighe formen beter ſchicken dan heele,

welverſtaende wanneermen na het boveſcreven voornemen, elcke groote

ordine maer van een ſijde *ſtrijcken en wil: Als by gelijcknis,drie heele

wercken ſijn op een vijfhouck te veel, overmidts ſy teghen het voor

nemen, een groote gordine van beyden ſijden ſtrijcken, maer tweeheele

ſijn te luttel, want daer blijft een groote gordine ongheſtreken.

- - - - ME RCT
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A 1 le ſterckte diens groote gordine maer van over een ſijde *ghe- Natut.

ſtreken en wort, rſyuijt den " ſtrijckhouck van een half ofte heel Flens.

bolwerck, en is niet wel bewaert; Eenſdeels deur dien noch ſchutſels

gordine, noch bolwercx gordine goede beſcherminghe en crijcht van ouer

de groote gordine, om de afdakinghens wille van haer * borſtweer, ghe- Taratat.

lijckbreeder verclaert is des 6" Hooftſticx 2 verſchils 2 punt: Ten an

deren, dat de groote gordine ſelfoock een onbeſchermden houck heeft,

alſoo wy beweſen hebben in des 6" Hooftſticx 8 verſchils 1 voorbeelts

ander punt. - -

2' VERSCHIL VAN VER STERCKINGHE

der Yvallen met inwendighe houckcn.

*,

1*. Voo R B E E L T. .

L A BT ABC een wal ſijn, met een inwendighe bocht intmiddel

ter plaets van B, als hier onder.

v

- "

-

» -

" Na deſen erommen houck neem ick datmen ſich ghevoughen moet,

om een bolwerck daet op te brenghen ten beſten oirboire. Ick ſegh dat

ſoodanghe inwendige bochten, een gheleghentheyt hebben om ſtercker

bolwercken op te connen maken (ghelijck het bolwerck B een daer af is)

dan eenighe ander eveſijdeghe form int ront beſcrijvelick,oockſtercker ventilators

dan op rechte wallen, beter iſt bolwerck B, dan een der twee AC, ende#

dat om twee merckelieke redenen. Ten eerſten, de heele voorſijde des".

bolwercx B, wort gheſien ende beſchermt van elck nevenſtaende bol

werck A en C,twelek de ſelve bolwercken A,C,niet ghebeuren en mach,

want elcke haer voorgordine maer van een ſijde “gheſtreken en can wor- Rºſa.

den. Ten tweeden alſoo het bolwerck B gheen nijtſtekenden houck en

heeft als dander, ſooen cander gheen uijtſtekenden houck wech geſcho

ten noch beſchadicht worden.

K 3. 2 V oo R
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Duſlantguer.

Piatta forma.

l

Elektionen. -

Ital, Aferb'ei.

Fran Entenaille

Nettoyant.

2 V o o R B E E L T. \

E N D e om den ghemeenen aert' des ſtrijckens noch volcommelic

ker te verclaren, ſoo merckt, dat wanneer de bocht in ſulckerghe

ſtalt light, dat men de voorſijde des bolwercx heel rechtuijt mach tree

ken, ghelijck deſe tweede 'platteform anwijſt (ghelijck oock binnen

Malta het# van S. Barbara is, volghende de ghedructe formen

daer af uijtgaende) ſulcke ghedaente is de alderſterckſte dieder in bol

wercken vallen mach, want de heele voorgordine can van beyden ſijden

volcommelickgheſtreken worden. Daerom dat ettelicke meughen mey

nen, het middelſte bolwerck gheen form te hebben na bolwercx eyſch,

om datter vooren gheen uijtſtekenden houck en is, het ſchijnt datſe meer

letten opde ghewoonte, dan opde reden die de ghewoonte maect.

Maer al iſt dat wy hier gheſeyt hebben, dat deſe form des bolwercxd

alderſterckſte is dieder in bolwercké vallen mach,ſoo en is daer by noch

tans niet te verſtaen, dat menſe door verkieſinghe maken ſal,ter plaets

daermen de wallen na ſijn wille teyckent, want om ſulcke ſtercker#

ſouden ander bolwerken te crancker, als ſcherphouckigher ofte on

plomphoudkigher moeten Weſen, 'welck gheen voordeel en waer, over

midts den ervaren viant de ſtercker plaetſen laet beruſten, ende de r

cranckſte overvalt. Ten anderen ſoo begrijpmen met meer wals min

plaets. -

-

- , . . . . . 3” Voo R BE E L T, - - -

D Er wallen inwendighe houcken ſcherp ofte onplomp genouch

ſijnde, connen oock verſterckt worden (onder bolwercken, tewe

ten met inwendighe ſtrijdkhoucken deur het borſtweer dergording in

den walghewrocht, als hier onder de twee ſtrijckhoucken A, B, " ſtrije

kende deen des anders groote gordine, ende bolwercx gordine. De Ita

lianen noemen ſulcke manier der verſterckinghe à fothici de Françoiſen

, en tenaille dat ſoo veel te ſegghen is als targhewijs, of op de manier van
* - - - - - - , viº -- -- - - - , - TE - , , , " il

tanghen. "
- - - - - - - - .. - -4' J-3

- -- - Deſe
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Deſe inwendighe ſtrijckhoucken worden by eenighe overwelft, maer

ghemerct de ghebreken: van dander overwelfde ſtrijckhoucken, daer

int7 verſchil des 6" Hooftſticx afgheſeytis, ſoo en connen deſe daer niet -

af bevrijt ſijn.

Der wallenſeer plompe inwendighe houcken, en ſijn tot de verſterc

kinghe met * inwendighe ſtrijckhoucken niet ſoobequaem als dander, Aferlid.

om dat de houckenghelijck C en D,verſtreckende voor "ſchutſels,alſdan oreillant

te ſcherp ende# vallen,daerom machmender oirboirlicker een bol

werck legghen nade manier des 1" ofte 2" voorbeelts. -

Hoewel deſe manier van verſterckinghe een goet ghelaet heeft, ende

bequaem can weſen daer de noot dringt, nochtans en moetmenſe,als ſom

mighe willen, by * verkieſing niet veroirdenen, ter plaets daermen ſijn Elsäunen.

vrijheyt heeft, want by aldien datter een rechte gordine laghe vant bol

werck E tottet bolwerck F,#

houcken connen veroirſaken: Ten anderen van minder coſt ſijn dan

deſe twee: Ende ten derden meerder plaets begrijpen.

e

, vERs CHIL VAN VER STER CKINGHE

der waſſen, met uitwendighe houcken:

1' Voo R B E E L T.

AN N E ER M en hem ghevoughen moet na uijtwendighe houc

"W ken,ſooconnen de ſpieghelinghen daer af verſcheyden vallen, cºntemplateau.

nagheleghentheyt van haer ſcherpte ofte plompheyt, met ander omſtan

dighen. By aldienden houck als ABC ſoo-plomp of onſcherp waer,

datmender een bequaem bolwerckvoor conde legghen,diens voorhouck

als Diplomp of onſcherp ghenouchſoude vallen, ende dat bovendien de

langde der gordinen A E, CF, ſulck bolwerck daer vereyſchte, ſoo waert

beter daer een te brenghen dan gheen, om drie merckelieke redenen,
* * * - Ten.
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Flamcu.

Cannonieren.

-

-

-

', ' -
,

-
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Flanes dr

Oreillons.
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Ten eerſten ſoo

connen de gordi

nen tuſſchen twee

bolwercké als A.E,

CF, elck van twee

ſijden *gheſtreken

worden,daerſe ſon

der het bolwerck

BD, elckmaer van

een ſijde ſtrijckin

ghe en cryghen.

Ten anderen can

men de twee bol

. werexgordinen GH, I Kuijt ' ſtrijckhoecken ſtrijcken, daerſe anders

ſouden moeten gheſtreken worden uijt eenighe plaetſe der gordine, tuſ

ſchen A E ende tuſſchen CF, welcke ſtrijcking ſoogoet niet en is, ſoo

wel deur dien datmen om de afdakinghe der groote gordinens wille, de

bolwercx gordine ten deele niet ſien en can, als datter ſchoens deur de

roote gordine gheenbequame *boſgaten gheleyt en connen worden, als

# verclaert is in des 6" Hooftſticx 2 verſchils 2 punt, oock in des

6 Hooftſticx 8 verſchils 1 voorbeelts ander punt. Ten derden, alſmen

de bolwercx gordinen GH, 1 K, ſtrijcktuijt het middel, ofte uijt eenich

ander punt der groote gordinen AE, CF, ſoo moeten die bolwercx gor

dinen na dat middel of ander punt ghettocken worden, waer deur de

bolwercx houcken H ende K, oock te ſcherper of onplomper vallen,en

de vervolghens te crancker ſijn.
- * * -

- 2 V oo R BE E LT.

L A er nu den uijtwendighen houck A BC veel ſcherper ſijn dan

de voorgaende: Om opden welcken een bolwerck te brenghen,

diens * ſtrijckhoucken ende ſchutſels haer noodighe breede ende dicte
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anderen en wil, het waer bet -

hebben, ſoo valt den voorhouck als D veel te ſcherp,inder vonghen datſe

niet alleen van ter ſijden mettertijt en ſoude connen omme gheſchoten

worden: maer men ſoudefe om haer dunheyts wille, elcke mael wel deur

en weer deur ſchieten: la fy en ſoude om de ſchoenſheyt der" beſchoey- start,

-ſelen haer behoirlicke hooghde nierconnen cryghen. Het canoockghe

beuren,dat de twee linien ED,ende FD (ſoomen de ſtrijckhouckenende

ºve -

ſchutſels haer behoirlicke breede en dickte gheeft) met malcander 'eve- Taraude.

wydich loopen, ofte hoe voorder ghetrocken hoe veel te meer van mal

cander wijcken: In ſuleken ghevalle en cander opdenhouck B gheen

oirboillick bolwerck gheleyt worden. Twelck, ſoo weſende, endedatr

beneven beſloten ſijnde, dat men den walofden houck ABC, niet ver

- - - * 15 dan de

houck D, ſonder bolwerck te laten, dan daer op ſooghebreckighen bol

werck te brenghen,treckende dander twee bolwerckgordrcxgordipen GH, I K.

ſtrijckelick uijt eenich punt tuſſchen AB ende tuſſchen CB : Want hoe

wel de gordinen tuſſchen CFende AE, anderſins van weder ſijdenghe

ſtieken worden, ſoo cryghtmen (boven evoorſcreven ghehreck van

#
lanck. darter gheſchot van C., tottet einde D miſſchien niet beguamelick

en ſoude connen draghen. -"- - , . t - - - - - - - - - --
- * * * - - - - J -- ,

3' Voo R * E 41. T--- -, i ,o,' , . :: ,

M A + R by aldienden houck B mach vercort worden, ſooſijnder

IYA verſcheyden manieren# eteringhe. Ten eerſten denhouck

die te vooren ſtont an B,ghebrocht ſijnde - iſ
ter plaets van D, als hier nevens, ſoo is den B - - - - 3

houck A DC, veel beter dan den honck, º

A B C, om die te laten ſonder bolwerck: " . - -

softe by aldienden houck D plomp ghe : # # # #
-nouch waer, orn daer op een bolwerck ten 5 - iſ 15 tºt 22 & A

legghen,als int 1 voorbeelt ghedaen is,wel- - - - - f. 'º a 3 cd

verſtaende ſoot de plaets toelact, dat is, ſoo, 3, 8 ºf 92%

de groote gordinen niet te cort en vallen,en- . 'A : 22 g?

de dat de drie bolwercken niet al te na mal- , Nº. 3 -lood

canderen qnamé,twekkveroirſaken mocht,

niet alleen groote coſt om weynich wals te

bewaren, maer oock# qua

de bolwercken. -

Soomen de drie voorſcreven bolwercken

als A,C,ende t’ghene datmen an D wil heb

ben al even ſterck begheerde (ghelijckmen

#behoorde te doen, ten waer dat de om- \
igghende plaetſen het een bolwerck meer

v% ** *

(

1 J

G -
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. - - - - - -

En teneils.

voordeel gaven alſtander) men ſoude mettet punt D ſoo na AC moeten

commen, tot dat haer voorhoucken al even groot vielen, want neemt g

eenichbolwerckplomper, een ander ſal moeten te ſcherper vallen,t'welc

achterdeelwaer: Bovendien ſooſijn drie evenhouckige bolwercken van

meeſte begrijp, welverſtaende grootheyt der vlacken *everedenlickghe

nomen na langde der wallen,

4 Woo R BE E LT.

N: c1r canmen den ſcherpen houck ABC, bequamelick verande

1N ren in twee evegroote plompe of onſcherper houcken, als hier ne

vens de twee honcken DE, veroirſakende den inwendighen houck F,

welcke met inwen-'" - , 1 ''

dige ſtrijckhoucken-
verſterckt can wor

dé, na de manier des

2" voorbeelts vant

2 verſchil. Voort

machmen de houc- ', '

ken D, E, laten fon

der bolwercken, of

daer op heele of hal- - - - -ve bolwercken bren-, T t- - - - - - - -

ghen, na gheleghentheyt vande langde der gordinen ende ander orn

ſtandighen. s -

1, . . . . - - -

- ---1

5" Voor de E 1 r.

N DE Rs 1N s machmen den houck ABC noch vercorten met

een rechte lini D E, makende daer mede twee evegroote plomp
houcken als ADE -- ,, . - . " . . . . . . .r.

ende CE D-, daer

op legghende twee

heele bolwercken,

ſoot de gheleghent

heyt der omſtandi

ghen lyden wil,dies

niet twee halve bol

wercken als hier ne- -

VCns,

- 1 - El r

w

* * • • - ,
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- - - 6* voor het tºr, -- -

G HE No M EN datter een wal ſy,hebbende een uijtwendighen houck

AB C, met twee bolwercken AC: Doch alſoo dattet bolwerck

A, te na light den houck B,ende het bolwerck C, te verre vanden ſelven

houck B, daerom ſoudemen op B wel begheeren een bolwerck te leg

ghen, alſoo dat de gordine BC vercorte, ende van beyde ſijden mochte

*gheſtreken worden: Maer dat bolwerckdaer ligghende, ſooſal de gor

dine A B die nu niet lanckghenouch en is, dan noch corter weſen.

-

- * * * *
- - -

-of -

Z

Om deſe twee onghevallen rſamen tevoorcammen menſonde op den

houck B, bequamelick meughen brenghen een hal: Eckal hier

onder, want daer mede verlangt de gordine AB van B tot D, endedan

9dergordine BC vercort van B tot
-------- *T

2 , ,, ! . - * ... : 2 3 f: " N - W # #

. . . . . . . . . . . Heb g, . f -

- 1 º ... v i . lio 1 oo', a ! :i: ,,

. . . . rond ! ! ! ! ! ! ! ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - N

• 1, 2 e 7. Voo R BE E 1 T, 4 e . -

T2 Y aldien datter erghens een bolwerck teſ Een van weten

B# wiloftepoorte ghelijck tot veel pl:# ghebeurt, ſö6 be

hoortmen acht te hemen op de nevenſtaende uijtſteeckſelen ofte houc

ken, ſooder eenighe ſijn, des wals, ende trecken de voorſijden des bol

L 2 WCICK

Nettoyés.
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wercx op ſoodanighen uijtſteeckſel, daer de ſelve ſijden beqnamelicxt of

meughen gheſtreken worden, doch den voorhouck haer behoirlicke

lompheyt cryghende. Laet by ghelijeknis ABC een wal ſijn, daer een

# voor inoet ghefeyt worden ter plaets van B, welcke wal heeft

twee uitſteeckſelen DE: Ghenomen nu dattet uijtſteekſel E ſoo na B

ſtaet, dat om de bolwercx gordine daer uijt te trecken, ſy ſoude moeten

constben van F. tot G, 'welk al te ſcherphouckighen bolwerck ſoude

maken : Gheriömen ook dat 1 daer af te verte en de buyter ſchotelighe

Maes het tij ſteeckſel D, hght,neem iek, inbegasme langde van Bende

Haer Hihi D Hºmaect een goeden plompen bolwercx houck, Inſulcken

ghevalle iſt beter de bolwercx gordine FH, van het uijtſteeckſel Dſtrijc

kelick te trecken,dan van eenighe anderplaets,want beneven dattet punt

1 te verre is, ſoo en cander ſchoens over het borſtweer gheen goede be

ſchermnis commen, als breeder verclaert is in des 6" Hooftſticx 2 ver

ſchils 2 punt. Maer intuijtſteeckſel D, machmen, ſoomen wil, een be

#, quaem en ſtrijckhouck leggen, met boſgaten daer doormen de bolwercx

gordine F H,totdengront toe ſtrijcken can. -

-

-- -

- .! - -

#t, ov 2: trºtriº' *. ' no: 3-1. ::

S&#ºt, # #: s....,., te > . a. ºf - i . El - '
'-sº-. E-SS * * * - - -

, a

w ID t - ---
1. -

Rº"--....... - - - - - 1
- --

Zº

4 VERSCHIL v&S BER RIVIER EN

of vaerden bejuaemite in ende uytcomſt,
inde grachten der ſterckten. n ºv

-

«,

A NTT ET tot veel aetſen ghebeurt, datter op deen ſijde der

W V ſterkten rivieren of vaerden indengracht commen,ende op een

ander ſijde wederom daer uijtloopen,ſooiſſer verſchil van haerbequaem

ſte uijt endé inçomſt. Sommighe ſijngheleyt#de houcken der

bolwercken, als hier onder de vaerden A,B, teghen over de houcken der

cºm" bolwercken C,D. Maer de “bedeckte weghen# der ſterc

ten dieſe hebben)worden daer mede ghebloot en de ontvrijt. Want eerlen

# ter# van### e bedette# I, K, L, M,

van cbeghin rotten einde toe : Daerom de viant tot ſuleke Plaetſen als

EF,G#i, of inde rechte linien daer deur ghettocken als Nof:

- - - - - - - - - - - - - ghccre
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ghecrèghen hebbende, ſoo en ſullen de belegherde die bedeête weghen

tot haer voordeel niet connen ghebruijcken: la man voor man ghere

kent, ſooſiſſer meerder voordeel ende ſekerheyt ter plaets van E, of inde

lini E O, dan opde bedectewech I, want by E, ofte in de lini EO,heeft

men het velt om wijt en breet te verloopen, maer op den ſmallen wech

1, machmen*gheſtreken worden vant een einde deswechs tottet ander, Natoi

ſonder datmen inde breede verloopen can. Om dit ongheval te voor

commen, ſoo veroirdenen ander de uijt ende inconſt der vaerden, be

quaemlicker teghenover het middel der groote gordine, als de vaerden

ter plaets van PQ ende R S. tº

- ' . . : na B *. ' - - - -

- tºt

Merckt wijder,dat by aldien het incommende water ſijnoirſpronck uijt

hooghe# hadde, alſoo dattet met reghen en ſnee# vloeden

maeckte, die veel modder, ſant, en de anwas mede brenghen, ende dat

daer benevens de menichte des waters, verleken byde grootheyt des

grachts, ſoo cleen waet, dattet in de grachten gheen merckelicke ſtroom

en maeckte, om die in gheduerighe diepte te houden, maer dattet ter con

trari die vervulde: Inſulckenghewalle iſtf", het ſtroomken met een

- 2 -- L 3 waterley
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waterleyder over de gracht deur de ſterckte te brenghen, om alſoo diege

duerighe vervullinghe te ſchuwen, Maerden ſtroom ſoo groot ende

ſterck ſijnde, datſe al mede ſleept watſer inbrengt,ende de gracht in ghe

durighe diepte houdt, ſoo en iſt niet noodich die door ſulcken waterley

der te doen loopen.

Angaende ymant achten mocht, dat de plaets van dit vijfde verſchil,

ſoo wel ſoude ſchicken int voorgaende 6 Hooftſtick, byde verſchillen

der volcommen ſterckten, als int dit 7 Hooftſtick bijde verſchillen der

onvolcommen: Hier op valt te bedencken, dat wy inde boveſcreven

volcommen ſterckte namen drooghe grachten, om voorbeelt te gheven

van ſtrijckhoucken met drie plaetſen, diens leegſte den gront des grachts

ſtrijct, daerom heeft ons dit voorbeelt hier eyghentlicket ghedocht.

5* VERSCHIL VAN H IN DE RL I C KE

hooghden die buyten de ſterckten

moeten blyven.

A ts s E R buyten de plaets daermen een ſterckte begheert, eenighe

hinderlicke hooghde light, diemen om ſeker ongheleghentheyt

binnen de ſterckte niet en wil vervaten,ſoo is de meyning van ſommighe

dattetoirboir waer,teghenover die hinderlicke hooghde een bolwerck te

brenghen: Ander willen het middel der groote gordine daer voor ghe

paſt hebben, ſegghende die ſtercker te weſen dan het bolwerck, uijt oir

ſaeck datſe bewaert is met twee * ſtrijckhoucken, daer elcke bolwercx

ordine maer met een beſchermt en wort, t'welck fijn reden heeft : Maer

# aldien op het bolwerck een hooghe 'carte laghe,na de manier hierbo

ven int 2 Hooftſtick verclaert, om daer mede over die hinderlicke

hooghde te meughen * heerſchen, ſulcx ſoude d'eerſte meyning eenich

voordeel gheven. •

T o T hier toe hebben wy gheſeyt van halve bolwercken, van ver

ſterckinghe der wallen met inwendighe, oock met uijtwendighe

houcken, vande uijt ende incomſt der rivieren in de grachten, oock van

hinderlicke hooghden die buyten de ſterckten moeten blijven: Wat de

reſte belangt, te weten daermen om ander beletſelen de ghemcene re

ghelen van de volcommen ſterckten niet volghen en mach, daer ſalmen

men met een woort gheſeyt, t'volmaecktſte ſoo na commen alſmen can,

ſoo veel" ſtrijckelick ſtellende tot voordeel der ſterckte,ende ſoo veel be

deckende tot achterdeel desviants, als deur de omſtandighen meughe

dick is. Doch alſoo dit alte ghdmcen antwoort ſchynt, men mocht noch

begheeren de manierende verclaringhe heemen van elck int beſonder

doen ſal: Hier op ſeghtmen, dat de form der plaetſen daermen de vol

COTunſINCIR
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commen ſterckten op maken can, eenvoudich is, maer de verſcheyden

formen van dander, ſijn, ſoo te ſegghen, ſonder einde, daerom ſulcx te

beghinnen, het waer genouchſaem een oneindelickwerck anghevangen.

Wel ſoude my dit ghevallen, datmen by een vergaerde, de afteyckenin

ghen die door ettelicke uijtghegheven ſijn, van verſcheyden ſoodanighe

weſentlicke ſterckten, diemen tot ſommigheplaetſen dadelick ghemaect

vindt, met Neerduytſche verclaringhe van tighene daer in na de wijſe de

ſes tijts welghedaen, ofte ghebreckich is: Maer ick vreeſende of den

Drucker de papieren eintlick den Apotekers tot peperhuijſkens moeſt

vercoopen, als niet wetende hoe langhe de Neerlanders liever ſullen ſeg

ghen ghelijck papegaeyen, conterſcherpen, flanckeren, Zapperen, dan als

menſchen met kennis der ſake, tabeſchoeyſels, ſtrijcken, graven, hebbe

mijn aerbeydt,ende des Burgmeeſters de Grootens voorderoncoſten ghe

ſpaert, daer hy ten ghemeenen oirboire meer dan middelmatich toe ghe

nevcht is. -

"E#e ſulcx dan beruſten tot, ſoot lucken wil, een andermael, ſullen

in plaets van ſoodanighe beſonder voorbeelden,ettelicke *ghemeene ver

ſchillen ſtellen vande voordeelen ende achterdeelen in verſcheyden ghe

leghentheden der plaetſen, daermen ſterckten op bouwen wil, als platte,

berchachtighe, drooghe, waterighe landen,en dierghelijcke,maer ſonder

te beſluijten welckegheleghentheden de oirboirſte ſijn, want “ meen te

ghen is van weder ſijden ſoo veelderhande, dattet oirdeel daer afduyſter

ghenouch vallen ſoude. Tprouffijt datmenuijt deſe onbeſloten verſchil

lenrapen mach, is dit: Deghene die vande gheleghentheden der ſterck

ten wil ſprecken, of “ ſtrijden, ofte die erghens een ſterckte begheeren te

veroirdenen, vinden hier int corte byeen vergaert, voordeelenende ach

terdeelen die daer op loopen, oock tºghene voor het bouwen oirboirlick

mach overleyt worden, ende dat na de meining der *ſchrijvers, die nu

tertijt de ervarenſtein die * ſtof gheacht worden,uijt wercke ick de ſelve

verſchillen int corte verſaemt hebbe.

*y ſullen dan eerſt beghinnen vande ſterckten op even platte lan

den, maer want de ſelve tweederley fijn,ſommighe opde hoogh

den, welcke haer evenheyt (ick ſpreke van ſeer ghelijcke ſtichteinder

ſche evenheyt) ſomwijlen door eenich onbekent gheval hebben,ander die

haerevenheyt crijghen inde leeghden, deur de rivieren, ende dat vande

laetſte ſoorte hier t'voornemen is te ſcrijven, ſooſalick eerſt de manier

van haer anwaſſinghe verclaren, op dat deur kennis van dien, der * Bou

meeſters meyninghen,ende ſoodanich landts eyghenſchappen tot deſe

ſake dienende, te beter bekent meughen ſijn.

Het is te weten dattet reghenwater, ende noch meer het ghedoeyde

ſneewater, met grooter overvloet vande hooghden na de leeghden valt,
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van daer eintlick na de rivieren, daer in mede brenghende eerde, cley,

modder ende ſulcke ſtof als van die berghen ende hooghe landen afghe

ſpoelt wort: Ende want dat dick water der rivieren hem ſeer verheft,om

den grooten overvloet dieder dan afcomt, ſoo loopet over de leeghe lan

den die daer nevens ligghen: Opde ſelve int breede commende,het ver

lieſt ſijn ſtercke ſtroom diet in de nauwe rivier hadde inder voughen dat

tet daerghenouch als ſtille ſlaende, ſijn cleyighe modderighe ſtof ſynckt

te gronde, ende het water daer na al# weder vertreckende, ſoo

wordet landt voor dat mael van ſooveel verhoocht. Deſe aowaſſinghe

gheſchiet tot twee plaetſen, d'eene in de inhammen die hier en daer ne

vens de rivier ligghen, d'ander ant einde der rivier daerſe in de Zee ofte

int wijde comt, want het rivierwater daer ooek ſijn ſtercke ſtroom ver

lieſende, laetter ſijn dicke ſtof te gronde ſyncken. Alſoo is Hollandt

(daermen alle ander derghelijcke by verſtaen mach)ghewaſſen ant einde

des Rhijns, deur de ſtof die den, Rhijn van boven af brenght: Alſoo is

met lanckheyt van tijf, het certrijck boven in Duytſlandt deur reghen en

ſnee wechgheſpoelt, indervoughen datter eintlick tot veel plaetſen niet

dan harde dorre ſteenroetſen, als de Alpes, ghebleven en ſijn, van weleke

afgheſpoelde ſtof, Hollant, met dander inhammen nevens den Rhijn lig

ghende, haer anwas ghecreghen hebben, ende noch iaerlicx cryghen.

Ende gelijck den Rhijn groot ſijnde, uijt groote landen commendegroo

ten anwas maect, alſoo ſietmen metter daet de cleene rivierkens, ia fon

teinen diens ghemeen water nau een voet breet en is, haer anwaſkens

voortbrenghen, groot na gheleghentheyt der landen, diens afſpoelinghe

met reghen en ſneewater daer deur# . Vijt ſulcke fonteinkens is in

deſe ſake veel te leeren, want ghelijckmen deur cleyne gheſchilderde

clooten, diemen draeyt en keert daermenſe hebben wil, bequamelick

gheraeckt ter kennis vande ghedaente desgrooten * Weereltcloots, alſoo

comtmen deur cleine fonteinkens (diens ſtroomkens wy keeren en wen

den ſoo wyſe begheeren, ende ons voor ' reedſchappen verſtrekken, daer

mede wy hier ſchuyringhe maken, ghinder een ſantplaetken doen waſ

ſen,elders modder vergaren en dierghelijcke)lichtelick tot kennis van de

ghcdaenten ende eyghenſchappen der groote ſtroomen. , ºf v

Maer om noch wat breeder van Hollant te ſegghen, ſoo is te weten,

dat doen eertijts den Rhijn deur Leyden voorby het huijs te Bretten in

zee liep, ſoo was doen den grooten Hollantſchen-anwas ant einde des

Rhijns tot dier plaets, alſoo dattet ſelve huijs ettelicke mijlen van Zee

lach. Maer doen daer na deur groote ſtorm voor den Rhijn (ghelijck

ſulcx tot veel ander plaetſen ghebeurt) verſtopping van een ſantplaet

quam, alſoo datſe by Vtrecht na de Lecke toekeerde, uijtloopende door

vgat ten Briele ende Goedereede, ſoo is van dientijt af tot nu toe, den

grooten Hollantſchen anwas tot dien oirt gheweeſt,":
- aIUCI
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datter tot ettelicke plaetſen hooge landen ſijn, ſoowel bedijckte alsonbe

dijckte, daermen noch binnen menſchen ghedencken met groote ſche

pen voer. Ende dat anghewaſſen landt by thuijs te Bretten ligghende,

daer na fijn ghewoonelick onderhoudt van anghebrochte ſtof niet meer

hebbende,is deur tigheduerich ſchueren der Zee weder afgheſpoelt,alſoo

dat den gront van t'ſelve huijs nu buyten ſ'duyns light. Voort ſulcken

3.InW3S# comt ant einde des Rhijnſdeels ten Briele in Zee loopende,

derghelijcken anwas iſſer oockant einde des Rhijnſdeels by Campen in

de Zuyderzee commende, t'welckmen daer de Yſſel noemt : Inder vou

ghen dat de Zuyderzee met lanckheyt van tijt, ſooder gheen verandering

van ſtroom en comt, teenemael landt ſal worden, ghelijckt eertijts ghe

weeſt heeft, deur t'welck den Rhijn ſal loopen, ghelijckſe nu door tlant

van Overyſſel doet, ende de Zuyderzee volſijnde, ſooſal den anwas dan

(midts datter als boven geſeyt is,geen verloop vá ſtroom en comt, of met

roote ſtorm nieuwe deurbrake derduynen en geſchiet) vco gaé buyten

Texel ende Vlielant,want hoewel de buytezee daer nu wint,dat en ſal niet

gebeuren,als t einde des Rhijns, dat overal ſijnéanwas mede brengt,daer

ſal gecommen weſen: Ende dieſulcx niet toe en ſtaen,dat comt deur ghe

breck van kennis der oirſaken, want ſoo langhe alſſer ſtof van boven af

comt,ende dattet landt daer vermindert,ſoo moetet elders vermeerderen.

Dit is denoirſpronck vant roerſel des eertrijcx daer Ariſtoteles af ver

maent,t welck gelijck dander “beghinſelen ſijn geduerighe beweghinghe

heeft,landt wordende daert eertijts Zee was (ghelijck de Zeeſchelpen dat

betuyghen, die verre van Zee int eertrijckghevonden worden) ende in

Zee veranderende, daert voormael landt gheweeſt heeft. Angaende eeni

ghe riuieren of fonteinen, die tuſſchen haer oirſpronck ende de Zee,

niet dan deur cluppen en ſteenighe gront en loopen, dat die ten einde

daerſe in Zee commen gheen anwas en brenghen, maer datmen daer ter

contrari groote diepte vint, als tuſſchen de cluppen van Noorweghen en

de dierghelijcke plaetſen, dat is in nateürlicke bekende reden ghegront,

want als al de ſtof der hooge landen die nu anwasmaecken, deur reghen

en ſnee teenemael ſal wechgheſpoelt fijn, ende dat de AlpesindeZee ſul

lenſtaen,ghelijck nu de cluppen van Noorweghen doen,ſoo ſal daer dan

derghelijckeghebeuren. Wy ſouden hier af noch veel meughen verha

len,als hoe endewaerom tot ſommighe plaetſen niet danſanten vergaert,

tot ettelicke keyen en ſteen, tot ander weycke modder, elders harde cley,

met de omſtandighen van dien: Maerangeſien datter ghenouch geſeyt

is, voor ſoo veel de ſake der ſterckte vereyſcht, wy ſullent daer by laten.

Aldus dan verclaert weſende de manier der anwaſſinghe van de leeghe

landen, ſooſijn daer uijt deſe haer ghemeene eyghenſchappen deur de

oirſaken bekent: Als datſe onbedyckt weſende,met de hoochſte vloeden

onder water moeten ligghen,te weten met die hoochſte vloeden, welcke

M ghemee

Elementa.
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ghemeenelickcommen (immers in Europa,ende de landen die niet zuy

delicker en ligghen als Egypten) inde nawinters, of voorſoniers: want

by aldien de contrari ghebeurde, te weten datſe met de hoochſte vloeden

niet onder en quamen, ſoo ſouden de hoochſte vloeden ſoo hooghen oft

hoogher anwas moeten ghemaect hebben als ſy ſelf fijn, 1'welck na dit

eenvoudich anſien onmeughelick is: Ick ſegghe na dit eenvoudich an

ſien, om dattet verclaren der 'uijtneminghen, meer woorden ſoude be

houven dan wy hier gheſchickt hebben te beſchrijven. Ten anderen, ſco

is bekent waerom dat ſulcke landen ſoogantſch even ſijn ia ghenouch

op waterpas ligghen : Ten derden waerom fy vet ſijn : Ten vierden waer

om ſyghemeenelick by een rivier ligghen: Ick ſegh ghe meeneiick eenſ

deels om dat de rivieren ſomwijlen verloopen: Ten anderen om datter

tot ettelicke plaetſen wel anwas comt van ſtroom die niet langher enghe

deurt, dan tot dattet reghenwater of ſneewater al afgheloopen is. T'welck

verſtaen ſijnde wy ſullen tot de ſake commen.

é v ER sc H1 L. v AN DE vooR DEELEN

ende achterdeelen der ſterckten op plat

anghe waſſen landt.

,
-

i . . - . voor p = E 1. E n .

rT EN 1", ſooiſſer overvloedicheyt van goede vette eerde, om ſtercke

J1 wallen en catten te maken.

Ten 2", men can deur de rivier lichtelick met cleyne coſt,alle nootlic

heyt brenghen om de ſtercte te bouwen,oockal t’ghene de ingheſetenen

van dien daer na behouven.

Ten 3", het is vruchtbaer landt, t'welck bebouwet ſijnde, gheeft over

vloet van leeftocht voor den inwonders der ſteréte.

Ten 4", wanneer het rivierwater hoogher is als het landt, ſoo canmen

rlandt onderwater brenghen, deur ſluyſen, of met den dyck deur te ſte

ken, om daer mede het legher des viants te benouwen.

Ten 5", ſoo en is ſulcklandt het graven niet ſoo ſeer onderdaen, eenſ.

deels om dattet waterich is,ten anderen dat men de gravers van verre ſiet.

Ten 6", men can de ſterckten daer van form maken ſoomen wil, vol

maeſter dan op anderplaetſen.

Ten 7", den viant heefter moeyte om hem te bedecken, hy wort van

verre verhindert. -

A c H T ER DE E L E N.

T EN 1", ſoo tonnen het 1', 2°, 3°, ende 4' punt, oock ſtrecken tot

achterdeel der ſterckte. Wat het 1 belangt, ſoo de eerde goet was
UON
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tot ſtercke wallen,bolwercken en catten, ſy is oockgoet voor deviant tot

ſtercke ſchantſen borſtweeren en hoochden.

Ten 2", condemen deur de rivier lichtelickalle nootlicheyt brenghen

om de ſterckte te bouwen, ende tghene de ingheſetenen behoufden, ſoo

ſalde viant daerdeur oock lichtelickconnen brenghen met cleene coſt,

al wat hy tot ſijn legher behouft.

Ten 3", de vruchtbaerheyt des landts comt den viantoock wel te pas

tottet onderhoudt van fijn legher. -

Ten 4", dat de belegherde het landt onder water connen brenghen tot

haer voordeel, dat can de viant ſoo hy meeſter vanden dyck is, ſelf doen

tot der belegerden achterdeel, hun daer deur benaut houdende met wey

nich volcx, ende daerentuſſchen met den meeſten deel ſijns leghers na

ander voordeel trachten.

Ten 5", ſoomach ſulcken ſterête (by aldien het inghelaten water dat

niet en verhindert) van allen ſijden beſtormt worden. -

Ten 6", ſy is van groote coſt, om datſe groote bolwercken catten en

grachten moet hebben,daer en is niet veel van ſelfs tot voordeel als inde

gheberchten. -

Ten 7", alſoo de gront weyck is, het can licht ghebeuren datter een

bolwerck of wal invalt,die op corten tijt,noch met cleyne coſt niet en can

hermaect worden.

* * * * . . . . . . -1,- - » « - o

# r veRsc HTL, v ANDE voor DEELEN

" " ende achterdeelénderſterften opgheberchte.

* * * * " Voo R DE E 1. E N.

E N 1", ſy ſijn verſekert deur de omligghende oneven diepten ende

valleyen, teghen peerden, ſchantſgraven, ende groot gheſchut.

Ten 2", ſooder eerde ghenouch is, de ſterkte aan met Ende: coaeer

ghemacét weſen dan op de platte landen, want ſy en behouft ſoo groote

grachten,bolwercken, wallen noch catten niet, dieder ghemeenelick van

ſelfs ſijn.

Ten 3", deviant moetter ſeer verſcheyden ligghen, waer deur deen

hoop dander in tijt van noot niet lichtelick helpen en can.

r

- 1 -- - 't tr: al 1' - - - - - -

| | | | | | | Ac HT E R D e e L E N. - --

* -

T E N 1", de omligghende oneven diepten ende valleyen des voor

gaenden 1" punts,can deviantoock tot ſijn voordeelghebruycken,

om bedeſteltckdeur de leeghden te commen, ende de ſterčte met onver

hoede ſtormen te overvallen, zº 1, - .

Ten 2",alle nootlicheyt ſoo wel om te bouwen als onderhouden, en

ti. T M 2. WOrter

n
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worter niet ghebrocht dan met groote moeyte ende coſt.

Ten 3", de hooghden hebben ghemeenelick ghebreck van water.

Ten 4", ſy ſijn het graven onderdaen. -

Ten 5", ſy lyden ſchade vande reghen, deur diende eerde ghemeen

lickdaer ſoo goet niet en is als van plat anghewaſſen lant,oock om dattet

reghenwater daer met meerder ghewelt ſchuert.

Ten 6", de " Boumeeſter en can de form niet kieſen diet hem belieft,

maer moet hem na de gheleghentheyt ghevoughen, nemende meer plaets

dan hy van doen heeft, ofte min dan hem behouft.

8e vERscHIL, vAN DE VOOR DE E LEN

ende achterdeelen derſterften in Zee.

Voo R DE EL EN.

T E N 1", als fy 15oo voeten van landt ligghen, ſijn verſekert voor

groot gheſchut. * * * * * -

Ten 2", ſijn verſekert teghen t begraven.

Ten 3", ſijn verſekert teghen het beſtormen, want men can niet licht

beletten datſe haeſt hulpe crijghen.

Ten 4", ſy en behouven gheen coſtelicke bolwercken.

Ten 5",ſy en behouven gheen groote voorraet van leeftocht," crijch

tuych, noch van volck,alſoo alles# lichtelickghebrocht can worden.

Ten 6", ſy en connen gheen groot perikel verwachtenvan tºgheſchot

op ſchepen, want die cranckſijn,ende onſeker deur de beweghinghe der

Zee, maer connen die ſchepen eer ſelf beſchadighen.

Ten 7", men cander ſchepen houden om de ſtercte te bewaren, ende

om den viant ſelf daer mede te quellen.

Ten 8", men cander een coopſtat afmaken, oock handtwercx luyden

ende neeringhen in onderhouden.

» -

A c HT ER DE E LE N.

EN 1", ſy en connen gheen goede grentſe ſijn van t vaſte landt, om

datmen daer niet altijt vrijelick uijt commen en mach. w

Ten 2", het peerde volck cander luttel voordeel doen,om de moeye

licheyt der verſettinghe. -

9 v ER SCHIL VANDE V o ORD EELEN

ende achterdeelen der ſtertien ande Zeecant.

Vo o R DE E L E N.

T EN 1",ſooſijnſe deelachtich vande voordeelen die de ſterckten heb

ben heel in Zee ligghende,voornaemlickint 5, 6,7', ende 8 punt,

oockvandeghene die heel int landt ligghen.

s - Ten

J w

* *
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Ten 2", deviant om die te belegghen moetter dobbellegher toe heb

ben, deen te water dander te lande.

Ten 3", ſy can dienen tot grentſe ter Zee ende te lande,want by aldient

noot is, men cander ſoo wel houden volck te peerde ende te voet, als

ſchepen van oorlooch.

A c H T ER DE E LE N.
z

S v ſijn in perikel van beleghert te connen worden, niet alleenelick van

vianden die hun na by gheſeten ſijn, maer oock die van ſeer verre

lande ſullen commen, ende uijt verſcheyden houcken des weerelts daer

hulpe connen cryghen, ende haer volckan lant ſullen meughen ſetten.

1o VERSCHIL VANDE VOORDE EL EN

ende achterdeelen der ſterkten in maraſch,

wijt van landt.

Voo R DE E L E N.

E N 1", ſy ſijn ſterck, men cander van gheen ſijden ancommen.

Ten 2", ſy en behouven gheen ſware bolwercken, wallen noch

Cat (CIM,

A cH T ER DE E L E N.

T EN 1", ſy coſten veel van bouwen, omdat de eerde wijt moet ghe
haelt ſijn,ende datter quade# is.

Ten 2", ſy hebben quade ſtinckende locht (voornaemlick inde heete

landen) veroirſakende ſiecten der ingheſetenen.

Ten 3", ſy ſijn licht om belegheren met weynich volcx, want de viant

can een ſchants legghen an die ſijde daer de belegherdean landt connen

commen: Inder voughen dat hoe ſy om haer gheleghentheyt ſtercker

ſchynt, hoe ſy haer ſelven ſchadelicker is. ,, -

Ten 4", de macht der cloucke crygſluyden diemen daer in leght om

die te bewaren, ofom den viant te beſchadighen, en can niet int werck

gheſtelt worden.

1 1* VERSCHIL VANDE VOOR DE EL EN

ende achterdeelen derdrooghegrachten.

Voo R DE E L EN.

en 1'", ghevluchte menſchen ſoo wel crygſluyden als landluyden

met beeſten en goederen, connen in tijt van noot in drooghegrach

ten beſchermt ſijn.

M 3 Ten 2",

--
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Ten 2", ſooder deviant hout in worpt om te vullen, men cant verbran

den, maeriſſer eerde, ſteen of ander onverbrandelicke ſtof in geworpen,

men cander een grooten deel afwechdoen, deur t behulp der heymelicke

uijtganghen. -

Ten 3", ſooder in de ſterckte volck ghenouch is, men cander tot ſijn

wille ingaen om de ſelve gracht te bewaren, oock om deur heymelicke

(orridorfſtrade uijtſpronghen den viant te verraſſchen, voornaemlick alſſer een 'be
soperta. decte wech is.

-

Ten 4", daer is opſulcke drooghe plaetſen gheſonder locht. . . .

- . ' A c H T e R'D E E L E N. '' :

T en 1" ſoo deviant meeſter van de cade wort, hy ſal de belegherde

beletten beeſten in de gracht te houden, ende meer ander voordee

len daer af te genutten.
-

Ten 2", men ſalden viant alſdan niet lichtelick connen beletten de

gracht te vullen, daer in te graven,ende ſchantſen op te worpen,daer me

de hy hem ſal bewaren teghen de onverhoede anvallen der belegherde.

Ten 3", ſy ſullen door t behulp van ſulcke opgheworpen ſchantſen, al

##tart * voortſchuppende meughen commen tot anden voet van een bolwerck

zart" of gordine, om die af te worpen, deur de bequaemſte middel die hun

Flancs. goetduncken ſal, ende dat ſonder vande 'ſtrijckhoucken te connen be

ſchadicht worden.
- -- - , "

12 yE RSCHIL VAN DE VOOR DE ELEN ,

ende achterdeelen dergrachten met water. 1

Vo o R DE EL E N.

EN 1", ſijnſe beter verſekert teghen het ondergraven. .

Ten 2", al heeft de viant de cade ghewonnen, hy en mach daerom

indegracht niet commen. " * * * * :

Ten 3", ſoo deviant het water wil doen afloopen, daer gaet veel tijts

en aerbeyt toe. " T

- Ten 4", hy en mach de muer niet naerderen deur het behulp van op

zetterige worpinghe van ſchantzen, ofte 'voortſchuppinghe in de gracht. v

Ten 5", ſoot loopende water is, ende dat hy daer in vlietende ſtof

worpt, ſy en blijft niet ter plaets daer hyſe begheert. . *, ,

Ten 6", worpt hy daer in ſinckende ſtof, daer gaet veelaerbeyt en tijt
toe, eer hy de gracht can vullen. A

- - - A c H T ER DE E LE N. . .

T EN 1", de viant canderbrugghen op ſchepen brenghen.

* Ten 2", de belegherde en connender ſoo bequamelick gheen hey

mclicke uijtvallen doen. 14.

- - - Ten 3",
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Ten 3", het water vervrieſt inde coude landen ſoo ſterck, datmender

met veel volcx ende ander ſware ſaken can overcommen.

Ten 4", het veroirſaect inde heete landen quadelocht.

I N T voorgaende 11 ende 12 verſchil ſijn verclaert de voordeelen

ende achterdeelen van drooghe,oock van natte grachten, ende hoewel

der menſchen ſinnen daer af verſcheyden ſijn, deen deſe dander die voor

bcquaemſt achtende, doch overcommen ſy daer in, datmen die grachten

voor de beſte behoort te houden, welckemen tot ſijn believen met water

can vullen, ende alſ men wil die wederom drooghe maken. -

B E S L W Y T.

T ot hiertoe is int corte beſcrevent’ghene ick van de Stercktenbou

wing voorghenomen hadde. Angaende alle dwalinghen die den

ervaren Leſer daer in vinden ſal,ick wilde wel dat hijſe met teghenſcrijven

(doch in plat Neerduytſch, ſonder vermenghing van quade Barbariſche

woorden, die hy in ſijns moederstael beter heeft) an yghelick openbaer

maeckte: Want hoewel het miſſen byde Miſſers voor ſchandelick ghe

houden wort, hier teghen ſtel ick dattet byde eerlicke eerlick ſoudewe

ſen, oirſaeck te ſijn, dat deſe ſtof uijt quade talen oock inde alderbeſte

gherochte.

E 1 N D E.
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