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

دور .6

می
رود

و

در

i

7
1

VERSTE

RCKTE V
ESTING

Uyrgeronden
voorval
v lerle
len,
IE
y
nREe
V
ENIGD
en
Ee N
def
lE
aeſte Oorlo
, ,al
foos inin Vd
,
DERL
o
ReANCK
g
e
ANDEn
RYCK
N,
DVYTS LA
N
T
, ITALIE , DALM
ATIEN, ALBANIEN .
N

enH
die daer aengelegen
Landen
,e door nechten
agni
k
ENR Í C
p
m
o
R
vo,et
C
ⓇK
VSE
Ingeni
C
a
p
itein
eur, en
Capitein over een
der Stadt
Amsterdam .

By

ť AMSTERDAM ,
B LA EV .
I.Q AN
MDC L III .

Ref

0

;
TEgill

1

Vegètius lib. 3 , cap. 10 .

quotidiano ufu,& jugi
, omniaque opera
Mnes aitės
exercitatione proficiunt.
Quod ſi in parvis verum
eſt, quanto magis decer inmaximis cuſtodiri!quis autem
dubitat artem bellicam rebus omnibus eſſe potiorem ,pec
quam libertas retinetur , & dignitas propagatur, provin
ciæ conſervantur, & c.

Liphus in præfat. ad lib . de Milit. Rom .

Quid magis Militia , quæ ſola orbem temperat , nec
Regna ſolum dat aut adimit , ſed ipfam vitam : nulla
Reſpublica aut Status finc ca floruit, nulla perennavit ;
& ut quæque melioribus legibus aut moribus fuit , ita
hanc habuit meliorem , & c .
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D'.FRANS BANNING KOCK,

Ridder der ordre van S. Michiel,
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dragen

het

van
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op

dit Wercksken aen

V V. Ed . Ed . Gr . A. een aenge
M
** naem ſtaeltjen van mijn danck

baer gemoedt kan verſtrecken , en een ſeker

bewijs , dat ick al mijn vermogen in de Char
ges , my door VV .
trouwt ,

Ed.Ed.Gr. A.gunſt toever

beſteden fal ;

getroffen.

ſoo

heb

ick

mijn

wit

Ick verſoeck oock eerbiedelijck ,

dat VV.Ed.Ed.Gr.A. meer gelieven te letten

op de gewichtigheyt der ſtoffe ,daer in begre
pen, ( die altijdt onder de edelſte en

noodigh

ſte wetenſchappen , tot oprechting en handt
having

van

een

floriſſanten Staet dienſtigh ,

van de

grootſte en wijſte

Mannen

getelt is )
dan

: nademael de
dan op mijnen nederigen ſtijl

krijghslieden

en

perſoonen

mijn be

van

roep , gelijck V V. Ed.Ed. Gr.A. bekent is ,

meer op wercken

op

dan

en daden felf ,

onnoodigh cieraet der woorden , behooren
te letten . Het continueren van VV . Ed.Ed.

Gr.A. goede genegentheyt te mywaerts ſal
aenmoedigen tot het

my

vermoeyt

volharden

in

gedurigh en

on
tot

yver

mijnen

Vy . Ed.Ed. Gr.A. dienft ,en in 't voortgaen

duſdanige

van
V V.

Ed . Ed.

Staet ; om

met

wercken ,

Gr . A.

ten

van

beſten

Stadt en de gantſche

alſoo te toonen dat ick ben ,

ſchuldige ootmoedigheyt

altijdt

en

blij

ven fal

Edele, Erentfeſte, Groot - achtbare, WC

en feer voorſienige Heeren ,

Uwer Ed . Ed . Gr . A.

t' Amſterdam , den
21 April, 1654
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van mijn ouderdom ,

E

R.

zijnde het vijftiende

begaf ick my in den Oorlogh ,

gedreven door een natuerlijcke genegentheyt en luft tot
de actien van dien , maer inſonderheyt tot de

Fortifica

tien , Artillerye , Vuur-wercken , Mijnen en wat daer
meer aen dependeert :

Eerſtelijck ten dienſt van hare

Hoogh -Mog. en continueerde daer in tot het jaer M DC

XLIII ;

in

welcken tijdt ick ſeer nauw acht nam op de manieren , in deſe Landen gee
bruyckelijck , foo om te camperen en retrencheren , als om te fortificeren :
maer alſoo ick veel hoorde ſpreken van de practijcken der Franſchen , en
andere Natien ,

was ick begeerigh om die te gaen onderſoecken ; want ick

my toen inbeelde dat men by haer niet dan miraculen dede.

Soo ginck ick

dan met een Regiment Walen van Maeſtricht na Vranckrijck, in qualiteyt
van Lieutenant.

Dit Regiment wierd by d'Armé van Duc d'Enguin ( in

die tijdt der Franſchen Generael) gevoeght, alwaer wy bybleven , totdat het
in de Slagh voor Fryburgh in Brisgow in 't jaer MDCXLIV t’eenemael
geruineert wierd ;alwaer ick nedens andere van d'Oorloghs -rampen mijn
deel kreegh. Wy namen toen met een de Pfals aen Rhijn in ,behalven France
kendael. Daer na weder in Vranckrijck komende, heb daer oock vele welge
fortificeerde plaetſen geſien , gelijck mede in Bourgonjen , Lotheringen en
Duytſchlandt ; en wel naeuw gelet op de daer gebruyckelijcke Oorloghs
maximen , als mede op haer formen en fatſoens van fortificeren , attac
queren, defenderen , gelijck oock op hare manieren van Battalieren : welcke
in die tijdt tuſſchen de Franſchen en Duytſchen tegens de Keyſer- en Beyer
voordielen , en nietſonderling nieuw meer voor ons waren.
ſchen dickwils
In deſe voorfeyde Landen dan het meeſte , dat ick noodigh achte , gehen
hebbende , hielp ick eerſt de laetſte Slagh by Nortlingen in en ontrent het
Dorp Alderheym doen , in’t jaer MDCXLV ,

zijndeGenerael van de

Franſchen Duc d'Enguin , Viconte de Tureyne van de Wymarſchen , en van
de Bayerſchen Merci , welcke bleef : Hebbende korts te voren de Slagh voor
Herbshauſen aen’t Mariedall bygewoont , eer ick de reſolutie nam om el
ders in een ander Landt mijn fortuyn te gaen verſoecken , en te fien wat
daer omginck ; want de Duytſche en Franſche Battalies en Oorlogen wa
ren mytoen genoeghfaem bekent.

In’t jaer M DC XLVI

vernam ick

den

TOT

DEN

LESE R.

den inval der Turcken in Candien, en voorts hoe ſy den Venetianen den Oor
logh hadden aengeſeyt; tot welcken Krijgh ick dan luft kreegh , foo om dat
het tegen de Erf -vyanden der Chriſtenen was, als oock om die Landen te be
fien : nam daerom verlo ; van het Duytſche Leger,

( want ick in die tijdt

van de Franſchen onder de Wymarſchen gekomen was ) en van dien het be
hoorde : na dat ick in de voorfz Landen onder de genoemde Arméen drie
jaer in verſcheyden qualiteyten gedienthad , en reel ſware en moeyelijcke
tochten , periculeuſe battalien , en beſondere rencontres had uytgeſtaen ,
met het verlies van het meeſte deel mijner Cameraden , wecke , of door een
fel loot , of ſcherp yſer, of door 't vertrappen der paerden , of anders, gea
nootfaeckt waren van haer neufen anckers te maken. Nam dan mijn weghe
uyt Duytſchlandt op Switzerlandt , en tot Zurich komende , reſcóntreerde
den Venetiaenſchen Ambaſſadeur , nevens andere Duytſche Officieren , met
welcken ick conditien maeckte om Duytſch volck te werven , en door de
Alpes na Italien te voeren , krijgende onſe monſter - plaetſe te Bergamo in
Lombardien ; daer eenigen tijdt geweeſt zijnde, na dat ick de voornaemſte
Italiaenſche Fortificatien van 't vaſte Landt meeſt alle gehen had , kregen
Wy patenten om na Venetien te guen : van waer , ſommige van ons na
Candien, anderen na Corfu , en ick met eenigh Duytſch volck na Dalmatien
Derfonden wierd , dewijl de Turcken van Boſna , Macedonien ,en de Grie :
ken daer mede al ingevallen wuren , en noch groote Krijghs -preparatien
maeckten , om de daer -gelegene Sterckten te beſtormen . Alwaer, (na dat
ick verſocht was van den Venetiaenfchen Generael Foſtolo, om de charge
Dan Ingenieur aen te nemen ,

't welck ick dede) ick veele vreemde rencon

tresgehad heb in veelerley voorvallen , te lang te verhalen. Na’t verloop
Dan vijf jaren wierd Lunardo Foſcolo , toen Generael in Dalmatien , tot
Generaliſſimo in Candien verkoren , welcke my verſocht met hem te wil
len derwaerts gaen :

ick daer toe genegen zijnde , ginck tot dien eynde met

hem na Venetien , alwaer hem verſcheyden inconvenienten overquamen ,
die hem beletten om zijn reyſe voort te ſetten , en my gelegentheyt gaven ,
om eenigeſtijvigheden, welcke ick door quetſuren overgebouden hadde , in

de warme Paduaenſche baden te cureren , het welcke uyt viel met mijn goet
genoegen .

Begaf my daer na weder te Venetien , waer ick den Generael

vont , met reſolutie en verlof van den Senact , dien ſomer te Venetien te bly
Den , het welcke my oock dede reſolveren om eens na mijn Vaderlandt te
gaen , en mijn Ouders en Vrienden te beſoecken .

Ick nam dan verlof, en met

een mijn reyſe oder Duytſchlandt , alwaer ick in 't doorreyſen mede des
Beyerborſten en andere Duytſche Fortificatien beſagh , welcke ick van te
voren niet had konnen hen om dat ick de tegenpartye diende.

In Neder

landt gekomen zijnde , dont ick occaſie om mijn dienſten te preſenteren den
de Ed . Groot -achtbare Heeren , mijn Heeren de Burgermeeſters en Regeer
ders der Stede Amſterdam , in welcker employ ick tegenwocrdigh ben , met
de

TOT

DEN

LES E R.

de hope ; dat ick in voorvallende gelegentheden middel ſalvinden , om mijn
overgewonnen talent ten dienſt deſer groote Stadt , als oock des Landts ,
ſulcks van nooden zijnde , te voorſchijn te brengen.

Aenvangende met dit

kleyne Tractaetjen , welcks
ſubject is de Fortificatie , niet om die van den
gront op te leeren , meer om de verſtandigen , of in die wetenſchap ervare
nen , aen te wijſen, de ſwackheyt der Moderne Fortificatien , en hoe men
de defecten remedieren kan , en de ſelfde ſonder vergelijcking ſtercker kon
nen

gemaeckt worden , ſoo wel de royale Veſtingen a's Buyten-wercken ,

met omtrent de ſelfde onkoſten die men bedensdaeghs doet , en zijn defe
middelen ,foo wel pro als contra, ſonder flatteringe ten naeuſten gediſputeert
en geexamineert , en is het Examen daer van geconfirmeert door rede en
verſcheydene obſervatien.

Ick heb ſeer naeu gelet op de behoorlijcke fun

Etien van elck gedeelte der Fortificatien , en dat niet in een beſloten Cabinet,
maer by de actien ſelf ,met de manieren om te verbeteren , en ' t ſelve ſtucks
wijſe met de uytmuntenſte Ingenieurs deſer eeuwe gedebatteert ; niet met
de gene , die by een goet vuur in’t hoecxken van den haertde Steden attac
queren , maer met ſulcke die gewoon waren te danſen na’t geſpeel des Ca
nons en Muſquetten : noch oock niet met de onderdanen van Matheſis ,
welcke meynen dat den Oorlogh en alle ſaken ter weerelt fich nu hare regels
onveranderlijck moeten voegen. Niet dat ick de Mathematicque verachte ;
want ick defe wetenſchap voor mijn fondament neme , en de ſelfde ample
Eterende , die voor mijn deel genoeghfaem hebbe door-geſtudeert; maer om
dat ick door ervarentheyt bevonden heb , dat d'Oorloghs- maximen aen de
perfectie van de ſelfdefich niet altijdt binden. Ick ſal dan dit kleyne W.rcx
ken aenvangen , niet met Hiſtoriſche demonſtratien ; maer mijn meyninge
de Liefhebbers naeckt voorſtellen, en foo kort als my doenlijck is. Achte niet
van nooden wijder verklaringe te doen , hoe het werck eygentlijck moet op
gemaeckt worden ; maer alleen de generale verbeteringe aen te wijlen ,
welcke van de Liefhebbers wel overwogen zijnde , twijfel niet
Jullen daer (maeck in vinden.

of ly

En ſoo daer iets mochte weſen , dat ſy niet en

konden approberen, foo fullen ſy my ten hooghſten verplichten met fulcks aen
te wijſen , en middelom teverbeteren voor te ſtellen .

Doch ſoo ick bemercke,

dat haer dit Wercksken aengenaem is, ſal ick , ſoo’t Godt gelieft,de Lief
hebbers oock mede deelen mijne particuliere ondervindingen en ſpeculatien ,
van attacquen en defentien , van de Artellerye, Myneren, Contra -myncren,
en wat daer aen dependeert ; als mede van de ordonnantien der Slagh
ordens,welcke in de laetſte Oorlogen depracticabelſte en beſte bevonden zijn.

f

VERSTERCKTE

VESTING,

Uitgevonden

In veelderley voorvallen ,

en geobſerveert in

defe laetſte Oorlogen, foo in Hollant ,als in
Vranckrijck ,Duyts - lant, Italien, Dalmatien ,

Albanien , en

die daer aengelegen Landen ,

door

'H

EN RICK

R

V

SE .

A dat ick de manieren van wel te Fortificee
ren in deſe bovengenoemde landen wel nauw
doorſocht hadt , too bevond ick dat geene der
voornoemde Natien ſich beter van de

gele

gentheden haers landts gedient hebben , in't
fuck van het ſelve

door konſt te verſtercken ,

als de Geunieerde Nederlanders : want

ſy niet alleen hare

veſtingen ſeer wel geordonneert hebben , maer die ſelve op
ſulcke avantagieuſe plaetſen weten te leggen , dat ſy hare
meeſte Sterckten , door ' t overvloeyen des waters , ( welcke ly
door ' t openen der ſluyſen naer haer gevallen konnen uytla
ten ) byna onwinbaer maken .

Ick ſegh evenwel daerom

dat in andere landen mede geen ſeer
ſtercke veſtingen fijn

niet,

welgeordoneerde en

: maer men is in deſe Provintien

(daer

men met een ſeer machtigen vyandt te doen hadt,) genoot
ſaeckt geweeſt voorſichtiger als elders in dit ſtuck te werck te
gaen , en ſich te dienen van de uytgeleſenſte

Fortificatien ;

en evenwel met geringe onkoſten , wordende alleen van aerde
gemaeckt , welcke ick oock de beſte materie hier toe achte :
daer men ter contrary in andere landen , inſonderheyt in Ita
lien , van meyninge is , dat het buytenſte alles met ſteen op
gehaelt moet worden en
,
dan geterrepleyneert,het welcke met
exceſſive onkoſten geſchiet. Edoch hoe ſeer men gepractiſeert
heeft , om alles in goede ordre

te brengen wat hier toebe

hoorde , foo heeft men evenwel de Veſtingen niet ſoo konnen
maken , ofde ſterckſten , als ſy acceſſibel fijn, worden in korten
tijdt geemporteert ; ja konnen de

alderbeſte naulicx twee

a drie maenden tegen houden ,tot verwonderinge van de we
A
relt ,

2
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gelijck ſulcks
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E

overvloedigh
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Dit is d'oorſaecke geweeſt , dat vele militaire Architecten en

1

Ingenieurs hare ſpeculatien hebben genomen hoe men deſe
fouten ſoude konnen verbeteren , waer van ick menichte con
cepten hebbe geſien ,

doch meeſt alle inpracticabel , volgens

mijn oordeel. Dit heeft my mede aengeport , om oock mijn
Obſervatien in ' t werck te ſtellen , en hebbe tot dien eynde in
elck ge
alle voorvallende gelegentheden ſeer vlijtig gelet op
waer toe ſy dienden , en of ſy den dienſt
deelte der Fortificatie,
konden doen waer toe ſy gedeſtineert waren ; en daer in ſeer
vele fouten bevonden , inſonderheyt in de moderne

flanc

quen en buytenwercken , en mijn Obſervatien met vele ſeer
ervarene Ingenieurs ſtuckswijſe gedebatteert .
mant

gevonden ,

Maer heb nie

die beter met mijn concepten

overeen

quam , als ſeker voornaem Italiaens Edelman , welcke, ſoo in
de Duytſche en Nederlantſche als Franſche

Oorlogen

in

verſcheyden digniteyten , ſeer nauwe acht op deſe wetenſchap
geſlagen had ,

en was daer door tot groote kenniſſe en expe

rientie geraeckt
.

Met deſen Edelman heb ick deſe dingen loo

lange uytgeſocht,

elck van't fijne daer toe contribuerendė,

tot dat wy een forme gevonden hebben die ons de ſekerſte
docht ,

en met geringe koſten ſoude gemaeckt ,

ſelve meeſt

alle en

de voornaemſte moderne

en naer de

Fortificatien

konnen geredreſſeert worden . Tot dien eynde het gebruyck
der Sterckten wel overleggende , hebben wy een maniere ge
inventeert , byna als die hier terſtont ſal volgen.

Maer ick op

alles naerder lettende , en ' t ſelve naerſtiger examinerende ,
•

heb noch vele van't eerſte concept verandert.

Welcke mijn

laetſte ſpeculatien ick den Liefhebbers hier opoffer.
conſidereren dat

ick niet ſuſtineere ,

't Is te

dat ick de acceſſible

plaetſen wil onwinbaer maken ; dewijl al het gene 't welcke
door menſchen gemaeckt is , oock door de ſelve weder kan
vernietight worden : want als de attacquen op een vaſte voet
voortgaen, en dat de Approches na de konſt gevoert worden ;
en foo’er ondertuſſchen geen ſecours komt, gaen de plaet
ſen , hoe ſterck ſy ſijn, ten laetſten verloren . Mijn meyninge is
de Sterckten ſoo te maecken , dat ſy eens ſoo lange of langer
konnen tegenſtaen als de moderne ;

waer van men dit voor

deel heeft , dat ſich de beleggers ondertuſſchen conlumee
ren ,

door ' t quade weer

dat tegen de winter in den Herfſt

komt, ofte door ander tuſſchenwerpſels en toevallen : want
men door het verlangen des tijdts, gelegentheydt geeft aen de
daer
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te geraecken van te

ontſetten ,en den vyant hare entrepriſen te doen verlaten ; oft
dat men ondertufſchen andere plaetſen der vyanden kan gaen
beleggen : het welck

dan , mijns oordeels , recompenſe ge

noegh is voor de moeyten en weynigh meer onkoſten ,

die

ſommige mochten meynen dat deſe mijne wercken ſullen in
brengen , het welcke nochtans heel weynigh ſal weſen , als het
werck van een expert Architect geordonneert en overleght
wordt , gelijck men in’t vervolgh van deſen genoeghſaem
bemercken .

ſal

Ick ſal dan dit wercksken aenvangen , eerſt voorſtellende de
generale Maximen daer de Fortereffen na moeten gemaeckt
worden ; welcke door vele ervarene Capiteyns en Ingenieurs
gevonden ſijn .

Maximen daer de moderne Fortificatien na gemaekt worden .

1
1.

Dat om

de heele Fortificatie geen poinct ongeſien en

ongeflancqueertſy , en dat van verſcheyde plaetſen die daer
defenderen .
2.

Dat de linien die defenderen langer fijn als die gedefen

deert worden , ofte immers ſoo lang.

3.

Dat een reguliere plaetſe bequamer en ſtercker is als een

irreguliere.
4. Hoe een reguliere plaetſe meerder bolwercken heeft ,
hoe de defenſie grooter is , en daerom ſtercker.
5.

Dat de veſtinge commandere over ' t omliggende landt .

6.

Dat de gedeelten der veſtingen ,welcke naelt aen’t mid

delpunt ſijn
7.

, over de wijdſt afgelegene commanderen .

Dat de wercken ,die wijdſt van’t centrum leggen altijdt

gecommandeert worden van de naeſt daer bygelegene.
8.

Dat de beſtandige ofte ficherende ſtrijck - linie niet vele

over 60 roeden lanck ſy; want dit omtrent de lengte der rech
te linie is die een muſquet in ’t wit draeght.

9. Hoe de flancquen en keel- linien langer fijn, hoe ſy beter
en ſtercker ſijn , te weten als de andere partyen daer niet by
geprejudiceert worden , &c .
1o . De langſte tweede flancq, ofte hancq van de courtine ,
is beter als een kortere , wanneer de andere partyen daer geen
verlet by hebben .
11.

De kortſte raſeerende ſtrijck -linie is de beſte , als de

flancquen niet te kort worden .
A
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Die groote van den bolwercks hoeck , is de beſte,welc .

ke aen de fanc , tweede flanc , en keel - linien de behoorlijcke
lengten geeft.

13. Dat den bolwercks hoeck noyt kleynder ſy als 60 gra
den , en nietgrooter als 90, ofte rechthoeckigh.
14. Dat den poligonshoeck niet kleynder ſy als rechthoec
kigh ofte 90 graden .
15.

Dat den hoeck van de face en flanc ten minſten 150

graden hebbe .

16.

Dat de winckel van de courtine en flancq altijdt recht

fy, oft 90 graden .
17.

De buytenſte ſtrijck -hoeck , ofte tenaille-winckel , hoc

kleynder hoe beter.

18. Dat de binnenſte ſtrijck -winckel niet kleynder ſy als
25 graden .
19.

Dat de proportie van de courtine tegens de face ſy , als

2 tegen 3, ofte als de courtine 36 tegen de face 24 .
20. Dat de facen noyt langer lijn als de courtinen , ofte

noyt korter als de helfte van dien.
Dit ſijn de Ordonnantien daer de modernſte Veſtingen nae
gemaeckt worden ; die ick alle ſeer goet en noodigh houde
uytgenomen het 16 punt , welck ſeydt dat den hoeck van de
courtine en flanck altijdt recht moet fijn . Laet ons in 't ver
volgh ſien uyt wat reden , want ick ſegge neen ; en dat hy
altijdt grooter als rechtofte 90 graden moet weſen , welcken
hoeck alleen de veranderinge en onderſcheydt maeckt in de
Forma van mijn grondt- linien ,in mijne ordinantie der veſtin
gen , tuſſchen die nu gebruyckelijcke ; behalven dat ick mijn
gedeelten grooter neeme, en de profilen anders ſtelle.

De

Hancquen ſijn de principaelſte gedeelten der Fortificatien , in
welcken de deucht van dien beſtaet, daerom aen hare ſtructu
re ſeer veel gelegen is .

De redenen der gene , die de flancq

perpendiculaer op de courtine ſoo onveranderlijck ſtellen , fijn
defe navolgende :
Om datdeſchooten , van daer komende , alle paralell met
de courtine loopen ; en dat men des nachts de poorten en
bruggen , die in de courtine ſijn , beter defenderen kan ;en als
't heel duyſter is , de ſoldaten haer muſquetten rechthoeckigh
tegens de borſt ſettende , niet manqueren de aenkomſt tot de
courtine te beletten, gelijck in de Fig. I te ſien is .
Als men deſe redenen wel doorſoeckt, ſoo ſijn ſy ſoo ſlecht
datſe naulicks waerdigh ſijn om

beantwoort te worden ; ' k falſe
even
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evenwel met weynigh woorden wederleggen .

De eerſte re

den is , om dat die ſchooten alle paralellmet de courtine loo
pen;daer op legge ick,of de flanca perpendiculaer op de cour
tine is ofte niet , evenwel de ſelve
konnen loopen ;
hoecken

want de

paralell met de courtine

ſoldaten weten

veele van rechte

te maken in't aenleggen haerder muſquetten.

Seg

ge mede , dat niet meer als een muſquettier teffens de courtine
kan raſeeren ofte beſtrijcken , en de anderen alle tegen de
ſelve

moeten ficheeren

ofte

inbooren ;

en ſoo ſy paralell

gaen , dat dan de beſtormers moeſten vleugelen hebben omſe
uyt de vlucht te ſchieten , foo fy het bovenſte tegens den wal
füllen beſtrijcken , ofte het moeſte weſen dar de ſchooten alle
maer op de hooghte van 4 a 5 voeten ( als uyt de fauſſebray , )
van den horiſont geſchooten worden ,en dan paralell met dien
gingen ,daer in'ttegendeel de flanquen in dele Fortificatien 18
a 20 voeten hooge lijn , en alle ſchooten nederwaerts gaende
alleen op een plaetſe den horizont raecken . Het rechte devoir
van een muſquettier is ,

dat hy by nacht met ſijn muſquet

ſich keere waer hy gerucht hoort , ofte vier ofte iet anders
ſiet , daer dan de perpendiculare ofte ſchuynſe flanquen niet
aen voordeelen ofte beletten konnen.

En lijn deſe paralelle

ſchoten maer imaginatien op de gront-linien gevonden , die
in’t profijl heel anders uytvallen gelijck de Fig . I,num .I , uyt
wijſt.

De muſquettier Aftaende op de flancq welck perpendi

culaer is op de courtine, raſeert het bovenſte van dien : foo de
muſquettier B het ſelfde

doet ,

en paralell met A ſchiet ,

gaet lijn koegel foo wijdt van de wal , als hy van ſijn macker
Itaet, desgelijcks die daer nevensſtaen . Hier uyt ſoude volgen
dat de beſtormers

moeſten vliegen

om

met die

paralelle

ſchoten getroffen te worden : Laet de anderen buyten't point
A ,als C , D , & c. niet paralell met A ſchieten , ſoo konnen haer
ſchoten de

courtine niet meer als op een plaetſe teffens raec

ken , noch op de grafte noch de brugge niet ; het welcke met
een ſchuynſe Aancq , gelijcke hoogh lijnde , het ſelfde ſoude
weſen .

Ick ordonneere mijn

der methode , die

flancquen volgens een heel an

my dan veel andere voordeelen geven als

de vorige dieder oyt gepra & iſeert fijn , die iemant,
wetenſchap

ervaren , licht kan begrijpen

alleen maer fier ,

in deſe

als hy de figuere

alwaerder heel geen verklaringe by , ſoo hy

onpartijdigh naer de reden en oorloghs- practique oordeelt
.
De fancquen ofte ſtrijckende linien ſijn de voornaemſte
in de

Fortificatien ,

en moeten daerom
A
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meeſt

geconſide
reert
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fijn tot op dato verſcheydenmael veran

dert , maer noyt op ſúlcken wijſe , dar mender in eenige com
paratie het voordeelvan getrocken

heeft , dat men van deſe

treckt ; welck voordeel aen alle de gedeelten der Fortifica
tie gediſtribueert wordt . De flancquen met cafamatten fijn
hatelijck in de Geunieerde

Provintien , om reden dat hare

orillons oft ooren niet konden beſtaen , ofte moſten bemuert
weſen , dat te vele koſtede, en dat door het retireren der verla
gerde en andere flancquen , de ingangen der bolwercken te
kleyn wierden , het welck contrary in mijn werck is .

Die mijn

bolwercken eerſt fien , en de profijlen en ordonantie van dien
niet verſtaen , ſullen ſich mede inbeelden datſe met cafamat
ten fijn; maer het is wijdt van daer , en daer ſteeckt wat anders
in , het welcke in ' t vervolgh van deſen genoegh ſal aengewe
ſen worden : alleen dat men ſich maer niet en Hatteere met de
waen , dat’er ſoo vele brave Capiteynen en Ingenieurs ſijn
geweeſt , die haer hooft daer meêgebroken hebben , om tot
de meeſte perfectie der Fortificatien te komen , en dat fy (ge
lijck men meynt) tot volkomentheydt fijn geraeckt : daer men
nochtans in defé laetſte oorlogen geſien heeft,

en noch fiet ,

dat de beſte Fortereſſen, naer hare practique gemaeckt , nau
lijcks twee maenden konnen reſiſteeren ; 't is oock onnoodigh
exempelen daer van by te brengen , alſoo alle krijghs-hiſto
rien daer van vol fijn .

Men moet oock weten datde braefſte Capiteynen en Inge
nieurs deſer eeuwe de imperfectie van de moderne flancquen
ſeer wel bekent is geweeſt , en dat ſy genoegh daer over ge
ſpeculeert ,

en vele van hunluyden het
felve met my gecom

municeert hebben ; maer ick vondt d'inventien die fy voorſtel
den niet in alle deelen practicabel: en hier te lande heeft men
het ſoo gelaten , om dat de Spanjaerts ſelden ofte noyt eenige
plaetſe van conſequentie met induſtrieuſe force attacqueer
den ; en ſy hare plaetſen , daer in belegert ſijnde , lichtelijck,
ſonder ſich veel met de wetenſchap der Ingenieurie te behel
pen , overgaven .

Ick ſal dit in ſijn geheellaten , en komen tot

mijn voornemen ,

het welcke niet is om

de

fondamenten

der Fortificatie te leeren ; maer alleen om den Liefhebbea
ren aen te wijſen en te remedieren de fouten die in de huy
dendaeghſe Fortificatien
in

bevonden worden ,

welcke men

deſe laetſte furieuſe en induſtrieuſe oorlogen eerſt recht

ontdeckt

heeft.

Ick ſegge

furieuſe ,

want in geen Hiſto

rien gevonden wort , dat den oorlogh met meerder furie ge
voert
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voert is , noch met grooter induſtrie de ſteden gewonnen ſijn.
In’t vervolgh ſal ick de fouten der moderne Fortificatien
aenwijſen, en om

dit te doen, ſal ick eerſt van de gront-linien

aenvangen ,en ſtellen een gedeelte van een reguliere Fortereſ
ſe van elf bolwercken , volgens Vrydaghs en andere moderne
Mathematiciens practiquen , welcke ick noch ongelijck beter
achte als de plaetſen die voor heen gefortificeert ſijn.
eer ick daer toe kome ,

Maer

moeten de vyanden der veſtingen be

ent gemaeckt worden ;

welcke ſijn ,

lappen , ſchuppen >

piccen , ' t kanon , de mijnen , en 'tmuſquet , gehandelt van
foldaten welcke door ervarene Capiteynen en Ingenieurs ge
commandeert worden : fijnde oock de ſelve middelen te ge
bruycken om fich te defendeeren , en moeten de Fortereſſen ,
omie bequamelijck te konnen gebruycken ,

eerſt van langer

handt tot ſulcken eynde geaccommodeert ſijn.

Dit en kan

niet gepractiſeert worden in kleynebekrompen wercken , daer
in men , naer 'tſpringen van een welgemaeckte mijne, ten eer
ften verlegen ſtaer. Dock is noodigh dat de wercken van buy
ten , ſoo wel met kanon als met muſquetten , tegens den vyant
konnen verweert en beſtreken worden , met meerder getal en
van meerder defenderende plaetſen als van den vyant in de at
tacque gevocghlijck ſoude konnen geſchieden ; waer in de
deught van de veſtingen beſtaet : want ſoo de vyant plaets
een batery te maecken van 6 of 8 ſtucken , om de

vint om

flancquen te breecken ; ſoo moet men dan bequame plaets
hebben om 28 a 30 in contra-batterye teſtellen , welcke des
vyants baterye haeſt ruineeren konnen,als ſuperieur in 't getal,
en ſtaende alreets op bequame plaetſen ; daer de vyant eerſt
onder het perijckeſ van dit kanonneeren ſijn baterye moet
opwerpen .

Dit dan

alles wel geconſidereert ſijnde , laet ons

eens onderſoecken of onſe

moderne Fortereſlen deſe

be

quaemheydthebben , en ſoo niet , waer het ſcheelt , ſier de
Fig. II , Num . II , welcke een
naer't groot Reael ,

gedeelte is van een elf hoeck

en op de beſte huydendaeghſe practique

volgens Vrydagh , nae de tweede maniere gefortificeert , en
volgens de lengten deſer onderſtaende linien :
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Deſe linien hebben wel een goede onderlinge proportie ,
maer laet ons eens fien , wat yders devoir is . Het

is kenne

lijck , ſoo men deſe plaetſe wilde attacqueeren , dat het ſelve
aen de facen ſoude moeten geſchieden , te weten aen A C ofte
B1, ofte aen een ander plaetſe na goetduncken  ;زwant ſoo men
de courtine D E wilde kentaften , ſoude men tuſſchen de bol
wercken ,

moeten
als tuſſchen twee ſtercke kaſteelen , in

't welck al te difficil ſou ſijn .

Men ſtelt daerom vaſt , dat de

face de ſwackſte party van de Fortificatie is , als meeft geex
poneert tegen den vyant , en daerom hoe ſy meerder defenſie
heeft, hoe ſy ſtercker is . In deſen is de facé 24 roeden , en de
linien die deſe face moeten defendeeren ,
conde fiancq, ſijo de flarcq 11.91

als de flancq en ſe

de ſeconde Aancq 14.19

te verſtaen op de grondtlinien , welcke noch eenighſins
worden verkleynt als de wal opgevoert is ,door'tdoceeren van
dien .

Neemt nu dat men het overkomen van de galderyen

met het canon moet beletten , (in natte graften, maer in droo
ge gaer men anders daer mee te werck ,)want het met ’et mus
quet alleen niet kan geſchieden.

Soo ick dan den heelen

fiancq DC met kanon beplante , in voegen dat elck ſtuck 20
voeten van elckaer ſtaet , ( want elck merlon moet ten min
ften foo dick weſen ) konnen 6 ſtucken
den , dewijl fy 119 voeten lanck is .

daer op geſtelt wor

Op de tweede Hancq hou

de ick dathet canon niet bequamelijck kan geſtelt worden ,
door de obliquiteyt van de canonnieren, en de weynigh aerde
die de merlons ( dit is de aerden maſſe welcke tuſſchen twee
ſchietgaten blijft ) op haer eynden behouden ; want ſoo daer

1
een canon -koegelmidden tegen komt, dempt het de ſchiet
gaten , en ruineert de parapetten , alſoo dat het canon in kor
ten tijdt op deſe linie bloot en ongebruyckbaer ſtaet : maer
ſoo men de ſelfde evenwel daer ſtellen wilde , ſoudender vier
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konnen ſtaen : doch is deſe plaetſe beter voor de muſquettiers.
Vinde alfoo op deſe defenderende linien van de groote wal in
alles plaets voor 10 ſtucken , welcke alle even hoogh ſtaen , en
fijn van het geheele tegen-overleggende veldt ontdeckt; de
vyandt kan oock ſoo vele ſtucken daer

tegen planten als hy

wil om deſe te demonteren , het welcke in deſe laetſte attac
quen

oock

altijdt geſchiet is ,

eer men eens aen de graften

quam ; en de contrefcherp gepaſſeert ſijnde , vondt men geen
andere obſtakelen als nu en dan een ſteel- ſchoot , ſoo uyt de
fauſebray als hier en daer van den wal ; waer door dan de ga
leryen ſeker overgebraght worden ;,want men kon het niet
meer beletten :

oock is het ſoo verre gekomen dat men een

plaetſe voor gewonnen houdt , als men maer meeſter van de
contreſcharp ofte eſplanade is . Waer toe dan alle de onkoſten
van ſulcken debilen ofte fwacken werck , dewijl het toelaet
dat de vyant met weynigh moeyten de

graften

van ’t ſelve

paſſeert, en de bolwercken onder-mijneert , welcke mijnen
de vyant door het quade fatſoen van de hedendaeghſche fau
ſebrayen kan maken waer hy wil , de graft gepaſleert fijnde ;
en door de dickte des wals konnen de mijnen leer qualick on
vruchtbaer gemaecktworden , voor ſy haer effect doen , ge.
lijck ick hier naer ſal bewijſen.

De mijnen geſprongen ſijnde,

is het bolwerck van binnen niet bequaem , als te kleyn ſijnde
en achter te nauw toeloopende , om goede retrenchementen
te ſnijden, tegen de facen, of het ſoude met groote moeyten ,
onkoſten , en lanckſaem

moeten geſchieden , dat de tijdt niet

toelaet ; want dan alles prompt moet gedaen worden : en ſoo
men de afſnede aen

de keel- linien doen wil , wordt de front

van dien te kleyn , behalven dat haer geen gerechte form kan
gegeven worden ;

en geeftnoch vele andere inconvenienten

hier te lanck te verhalen, & c .
De moderne Ingenieurs beroepen ſich ſeer op de ſterckte
haerder buytenwercken , waer van eenige nochtans rechte
moortkuylen fijn , en meer hinderlijck als vorderlijck ,gelijck
ick op fijn tijdt bewijſen ſal :

doch nu alleen maer aenwijſen

hoemen de fouten der moderne Fortificatien ,

volgens mijn

maniere , kan verbeteren .
Het is een yder , die ſich de Fortificatie nac de voorgaende
maximen verſtaet, kennelijck , dat de meeſte defentien

en

langſte Aanquerende linien, volgens maxime 2 , de bequaemſte
; زals oock dat de langſte flancquen en keel -linien de beſte
ſijn
fijn , maxime 9 : wel te verſtaen als menſe maken kan ſonder
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de andere partyen daer by te prejudiceren en te verſwacken ;
gelijck mede dat de groote bolwercken bequamer fijn als de
kleyne , om ſich daer in te retrencheren en te konnen contra
mijneeren ;oock dat men daer meerder canon en muſquettiers
kan ſtellen , tot defenſie van ſijn tegen - overſtaende bolwerck ;
en dat ' et tot alle andere oorloghs-actien bequaemſt is.

' t Is

oock notoir , dat de langſte poligonen en reguliere veſtingen
de meeſte plaetſe inſluyten , en daerom voor de kortſten moe
ten geprefereert worden , ſoo de defens -linien van de Fortifi
catien die men daer op leght , de muſquet-ſchoot niet excede
ren , dat is 60 a 70 roeden ;

want men op deſe maniere met

minder bolwercken meerder plaets kan inſluyten , en daerom
ininder van onkoſten . De reſte van de maximen worden mede
ſeer nauwe in mijn Fortificatien geobſerveert.
Om dan alle dele voordeelen te hebben , ſoo ſtel ick in de
Fig . II. Num . II, de gront-linien van

een gedeelte van een

elf -hoeck , volgens Vrydagh , gelijck mede een gedeelte van
een elf-hoeck volgens mijn practique , alle beyde geſterckt
naer de tweede maniere van

fortificeren , welcke wel dege

macklijckſte en bequaemſte is in middelmatige groote ſteden;
maer om heel groote ſteden te ſtercken , neemt de derde ma
niere .

Soo ſal ick dan eerſt de differentie der linien aenwijſen ,

tuſſchen de eene en de andere ', en daer na

de ſtellinge en de

maniere om het heele werck in practique te brengen .

Siet

Num . II . Fig . II .

De lengten der linien van een gefortificeerde elfherekevan Vrydagh naer detweedemaniere. }

Lengten der linien,volgens mijn
neuenelif- boeken
vor

A B

Buytenſte poligone

78.13 ? ( A

B

90.00

F G

Binnenſte poligone

64. 38 | F

G

74.03

... De kleyne halve diameter - 114. 26

FE

Keel -linie

14. 19

131.36
F

E

-24.00

AG

Capitale ofte hooft -linie - 24.4
0 ||AG
24. 40

28. 32

AC

De geſicht- linie ofte face -

24.00

AC

27.69

CD Flancq ofte ſchouder

I1.91

CD

16.00

1

DE Courtine

36.00

DE

27.00

1

A E Beſtandige defens- linie
AH

Raſerende defens -linie

61.68 ! JA E

64.50

- 48.85AH

54.00
EH Tweede flanca
14. 191 { E H

12,00

Hier is klaerlijck te ſien de differentie der linien ,en dat mijn
elf-hoeck 130.57

meer in ſija buytenſte poligonen begrijpt
als

V

E

s

T

I
1

II

G

N

als die van Vrydagh ; want hijn elf poligonen ſijn859.43 lang,
en mijn elve

990 °) ,

en is mijn defens- linie niet meer als

2.72 2) langer als de fijne ,dat weynigh ofte geen differentie is;
mijn fancquen, keel- linien , en voorts heele bolwerck ſijn on
gelijck bequamer en grooter.DeBolwercks -hoeck oft geflanc
queerde hoeck van de mijne is even foo groot als die van de
fijne ; de poligons hoeck oock ,desgelijcks de groote ſtrijck
hoeck, als mede de inwendige ſtrijck-hoeck , de facen fijn foo
lanck als de courtinen . Mijn fancquen beſtrijcken rechthoec
kigh de tegen -over- leggende facen en graften. Alſoo dat alle
partyen
en ſich onderlinge wel defenderen .

Hier is te mercken ,

dat ick op weynigh naer met negen mijner bolwercken de
ſelfde ſpatie beſluyte, die Vrydagh met elf doet , behoudende
ſeer na de felfde defens- linie ; het welcke groote verlichtinge
in de onkoſten
wercks .

maeckt ,

behalven

de

bequaemheydt des

En dit is voor ſoo veel als de gront-linien belangt.

De deught van dit werck ſal men eerſt recht ſien in ' t ver
volgh .

Ick ſal nu komen tot de maniere om deſe Fortificatien

te maecken ,

en

hoe men

de proportien der linien vinden

moet . Ick twijfel niet of daerſullen veel Theorici weſen ,welc
ke ſich het rechte gebruyck der Fortificatien niet anders als
op't papier verſtaen , welcke de inbeeldinge fullen hebben ,
dat dit werck niet goet kan ſijn , om dat de Hancquen (volgens
deſe ſoo ſeer ingewortelde quade maniere ) niet perpendicu
laer op de courtinen ſijn ; ſonder te

conſidereren wat deught

de bolwercken door deſe ſchuynsheydt genieten , ſoo wel de
gene daer ſy aen vaſt fijn , als die daer tegen over leggen . De
bolwercken gewinnen aen den inganck op yder keel - linie de
lengte D I fijnde 8 * dubbelt , ' t welck 16 roeden ор de

beyde keel - linien gewonnen is ,

alſoo dat den inganck van

it bolwerck 48 roeden wordt . Dit dient

tot genoeghſame

plaetſe , om de geſupponeerde artillerye en ſoldaten te loge
ren op de flancquen , 'twelck ick noodigh achte .

Dient mede

om bequame plaets voor de retrenchementen te hebben 3
oock worden de flancquen veel langer op deſe wijſe ,

gelijck

uyt de 47 des eerſten Euclid . beweſen wordt;veroorſaeckt ins
gelijcks dat de groote defens-linie op haer

rechte maete

komt, en niet boven 640 lanck wordt, 't welck derechte
linie van de muſquet -ſchoot op ' t wit is.

Alhoewel mijn poli

gonen ongelijck meer langte hebben, ſoo ſijn de ſtrijck -linien
doch niet merckelijck grooter als Vrydaghs ofte die van an
deren .

Ick ſuſtinere oock , dat de moderne flancquen meer

B 2

voor

I2

V

E

R

S

T

E R

C

K

T

voor een geimagineerde fraeyheydt dienen ,
defenſie daer van te

E
als om goede

doen ; waer toe ſy nochtans gemaeckt

worden , en waer in de ſterckte der veſtingen beſtaet .

De Calculatie van mijne groote Fortificatien , beſtaende
in 't kleyn , middelmatigh, en groot Royael.

M

die te doen , ſtel ick voor eerſt mijn buytenſte po

ligonen vaſt , waer naer ick dan ' t geheele werck pro
portionere , als voor de buytenſte poligone van'tkleyn
royael 80

) , voor die van ’ t middel royael 900 , en voor de

buytenſte poligene van ' t groot royael

100 O , ick houde de

ſelfde proportie in't calculeeren mijnder linien die Vrydagh
heeft , dat is , ſtelt de courtine tegen de face als 36 tegen 24 ,
ofte 2 tegens 3 ; maer't onderſcheyt is , dat

ick mijn gedeel

ten grooter neme , en die , na dat de eerſte ſtellinge gedaen
1
is , redreſſere.

Deſe calculatie geſchiet alleen door den regel

van dryen aldus : genomen daer is een plaetſe die ick met een
reguliere vier , vijf, ſes- of meer-hoeckige fortereſſe verſterc
ken wil , en dat volgens de eerſte ,

tweede , ofte derdemanie

re van mijn Fortificatien , ſoo neme ick de linien van ſoodani
gen hoeck als de figuere ſal weſen die ick maken wil , uyt de
tafelen van Vrydagh ; als by exempel, ick wil een vier-hoeck
maken na mijn eerſte maniere , dan treck ick uyt de tafelen
de lengten der linien , als 240 voor de facen , 36 de courti
nen , voor de keel - linien 9. 23
, de capitale 19. 73
, de
flancq 7.74 , en ſoo voort alle linien : deſe ſtelle ick my voor ,
en ſegge , volgens den regel , de buytenſte poligone van een
vier-hoeck van

Vrydagh, lijnde 82. 36

geeft my de courti

ne 36 0 ,wat geeft my mijn buyteníte poligone van 80 © na
de eerſte maniere in ’t groot royael ? komt voor mijn courti
ne 34. 97

©

Item de buytenſte poligon geeft
de face , volgens Vrydagh ,

Wat geeft de poligon van

900 ?

82. 36 *

geeft 23. 31

240

En foo

.
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En ſoo voort met alle andere gedeelten naer den regel ge
handelt
, komt voor de figuere van een vier- hoeck , wiens buy
tenſte poligon 80 roeden is ,ſier de plaet Num . I.

G

De courtine

A

I

Face

CA.

Capitael -linie

-

Keel-linie

-

CH

Flanca

-

Tweede flancq

HL

2 3. 31 ( 2 )

8.

96 (2)

19.

16 (3)

7.
6.

52
77 ( 2 )

-

-

HI

34. 97 (2 )
-

H

Binnenſte poligone

52.

88

HB

Groote defens- linie

59.

05 ( )

DM

Kleyne halve diameter

37.

39

C

D

N.

B.

Die beluſt is tot calculeeren ,ofte wie deſe tafelen niet by de
handt mocht hebben , kan ſelfs door rekeninge de principale
hoecken van yder figuere vinden , en dan door de Tafelen Si
nus ofte Trigonometria de lengten der linien , & c
Deſe linjen en anderen ,

welcke men van nooden

mocht

hebben , dan na de voorgaende regelen gevonden ſijnde, ſtel
ick de figuere (een 5 , 10, 11,ofte loo veel hoeckige forterette
het fy) na de kunſt, gelijck hier in de plaet Num 1. den vier
hoeck ,

welck

ick

tot de Fortificatie de

eerſte bequaeme

figuere acht . Dit dan ſoo geſtelt fijnde vo !gens de moderne
practique, redreſſere ick de gront- linjen, volgens mijne practi
que , ſeer lichtelijck aldus : ick verlange de facen naer gevallen
als hier A , I , N , C , van welcke I , N

de raſerende defenſie is .

Op deſe G , A treck ick een perpendiculaer -linie,

in voegen

dat ſy het eynde van de face B , K in K raeckt , en neme de
linie F ,

K

voor flanck , en dit doe ick op de ſelve wijſe om de

geheele fortereſſe , en dat van een vier- hoeck tot een twaelf
họeck incluys .

In de fortereſſen ,

welcke

van meerder poli

gonen als twaelf ſijn , behoud ick altijdt de ſelfde courtinen .
Is overſulcks de forme van een vier - hoeck in ſijne gront- linien
in Num . I , genoeghſaem te ſien, en hier boven hare ſtructure
aengeweſen . Uye deſe veranderinge treckt men deſe voordee
len : Eerſtelijck , dat de keel' linien het gedeelte van
H ,E

F , G en

langer worden , en daerom de bolwercken aen den in

gang wijder en bequamer tot het retrencheren en gebruyck
der nootwendige Artillerye , gelijck men ſien kan in't profijl
der flancquen :maer ſoo de keel- linien op de lengte blijven als
B 3
D G ,

V

14

E

R

S

E

T

E

T

K

C

R

D , G , kan de voorgeſtelde Artillerye niet gelogeert worden
naer behooren .

Dit verlangen

van de

keel- linien maeckt

mede , dat de flancquen E, I , F , K langer worden , als de flanc
quen K , G

en

I, H :

deſe ſchuynsheydt

der flancquen ver

oorſaeckt oock , dat de facen A , I en K , B , neffens haer voor
leggende graften recht-hoeckigh beſtreecken ,
fens-linie F , A en E , B korter worden .

en dat de de

Dit werck , op deſe

maniere geordonneert , geeft daerenboven plaetſe om
retireerde flancquen te konnen maken.

de ge

Wat degeflancqueer

den hoeck ofte bolwercks - hoeck belangt , welcke 60 graden
groot is in den vier- hoeck ; die hem grooter wil hebben , die
trecke een linie uyt het punct daer de flancq en courtine te
famen loopen , door ' t eynde des overſtaenden Aancx , als
door 5 tot Q ,

ſijnde

de

linie

Ds

,

alſoo

oock

aen

de ander ſijde : op defe wijſe worden de facen wat korter , en
den hoeck wat grooter,volgens de 21 des eerſten Euclid.maer
men verlieſt de ſeconde flancq, welcke in een vier -hoeck wey
nigh importeert .

En dit is , mijns oordeels , genoegh van de

veranderinge der grondt
. linien en het vinden

van dien , en

hoe daer meerder bolwercken aen een figuere in rechte di
ſtantie komen , hoe dit voordeel , ' t welck deſe verandering
voortbrengt , grooter wort.

Van de Fauſebray .

E moderne Ingenieurs trecken de fauſebraye paralell
D

rondtom

devoet van de wal ,

op fulcken diſtantie dat

tuſſchen het parapet van de faulebraye en de wal een
bedeckte wegh blijft van 15 tot 25 voeten .

Deſe borſtweer

1
wordt gemaeckt om de graft te beſchermen als de vyant de
coộtra-ſcharp paſſeert , en met degalderye daer over wil ; als
oock om de contra - Icharp van binnen te Hancqueren . Ick ma
ke mede fauſebrayen , maer op een ander maniere als de he
dendaeghſe , te weten aldus

: Ick trecke een paralell-linie met

de flancquen, als in Num .I , X , W

paralell met de flancq 6 V ,

in diſtantie van vijf roeden , alſoo dat de plaetſe capabel is om
Canon te houden, dan verlange ick de facen des bolwercks als
B, V ,

tot ſy de paralelle X , W ſnijt;

dat gedaen , treckeick

een paralelle met de courtine in diſtantie van

3 a 40 als X , Y ;

in voegen dat de linien V , W , X , Y, 2 , 3 , de fauſebraye maken ,
en dit ſoo rontom de veſtingen ,
courtine , niet voor de facen.

alleen voor de flancquen en

De redenen hier van ſijn deſe ;

men

V

E.
E

S

T

I

N

G.

IS

men heeft door experientie bevonden , dat de fauſebrayen
meer ſchadelijck als vorderlijck voor de facen ſijn ; uyt oor
faeck dat de ſelve eerſt haer devoir konnen doen , als de vyant
ſich op de eſplanade ofte borſtweer van den bedeckten wegh
dat te beletten ; ' t welck haer niet mogelijck

wil logeeren , om

is : veel weyniger, dat men daer kanon , tot harer ruine en de
manteleringe , kan planten.
het maer een bloote

Dit

geſchiet lichtelijck , om dat

boîtweer is ,

en haeſt

neêrgeworpen

wordt, ſulcx dat in dit gedeelte voor de facen , die men wil at
tacqueren , niemant in defenſie kan blijven , door de kanon
naden welcke van de batteryen , die naer gelegentheydt kon
nen gemaeckt worden , komen , en hier in de figure II, Num.I,
met de letters A , B en C aengeweſen ſijn , en waer van de bate
rye

A

de face van ' t bolwerck

recht-hoeckigh
de baterye
dere twee

D , en

deſſelfs

fauſebraye

inboort , gelijck de baterye B oblicque , en

C raſeert en lichter de aerde wegh die van de an
gebranleert is ;

in voegen dat door deſe bateryen

en muſquettaden , welcke uyt de linie en corps de guarden
komen , de facen , ſoo wel van de fauſebraye als grooten wal ,
haeſt geruyneert en buyten defenſie gebracht worden , alſoo
dat niemant ſich op deſe linien kan lien laten of wordt
raeckt;

ge

waer uyt volght dat fy de overkomſt der galderyen

dan niet verhinderen konnen , maer moet dit beletten noot
wendigh van de tegen -over- ſtaende flancq geſchieden : Als
oock , dat ſoo daetelijck als dit gedeelte van de fauſebraye ,
't welck voor de facen light, als’t geſien kan worden , oock in
util gemaeckt wordt voor de verweerders; en haer deſe ſchade
oft quaet aenbrengt , dat terſtont als de galderye overkomt ,
de Mijneurs plaetſe vinden ,

om de facen van de bolwercken

waer ſy willen , en op verſcheyden plaetſen te gelijck , te mij
neeren .

Als de mijnen geſprongen fijn, kan de vyant voet ne

men op deſe ſpatie daer de fauſebraye leght , om niet alleen
de breſle te beſtormen ; maer kan den voet van de wal door
de fauſebraye langsloopen, en op meerder plaetſen te gelijck
aenvallen .

Waer op men ſoude konnen ſeggen , dat men de

fauſebrayen traverſeeren moet , om deſen ommeloop te belet
ten .

Een yder , die in deſe actien ervaren is , weetwel wat

>
Nechte tegenſtand

deſe traverſen konnen doen, inſonderheyt

als de aerde, welcke van de mijne opgelicht wordt , komt neêr
te vallen , en de gene , welcke totdefenſie van ſulcke wercken
fijn ,ſomtijts levendigh begraeft. Dele plaetſe dient mede voor
den vyant als de breſſe geretrencheert is,en wederom nieuwe
attac
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V

E

R

S

T

E

R

C

K

T

E

attacquen op de ſelfde moet doen , dat hy ſich dan in de fauſe
braye en vorder in de breſſe bequamelijck kan logeeren , daer
de felfde het anders , als daer geen fauſebray voor de facenis ,
ſeer ongemackelijck tegen het doceren van den wal moet
doen ; want men geen plaetſe op den barm vindt .

De Mineurs

fijn genootſaeckt haer mijnen te maken omtrent daer de gal
derye aenkomt , boven dien dat de facen , daer deſe
brayen voor fijn ,
mijnen ,
en geven

fauſe

geattacqueert wordende door 't canon en

alle de ruinen van

dien in de ſelfde blijven leggen ,

alſoo des te bequamer

daer anders ſoo ſy der niet lijn ,
de breſle ſchoon blijft ,
ſich te retrencheren.

opganck voor den vyant;

de ruynen in de graft rollen ,

ende vyant weynigh aerde vindt om

Uyr deſe reden is genoegh te mercken ,

dat dit gedeelte den vyant meer voordeel als ſchade aen
brengt ; waerom

dan d’onkoſten gedaen tot onſe prejuditie ,

en de graften voor de bolwercken belemmert met deſe onno
dige borſtweer? Derhalven beſluytende ſegh ick , datde facen
van de bolwercken ,

geattacqueert ſijnde , van ſelfs weynigh

tegenweer konnen doen ; maer moeten van de flancquen en
gedeelte der courtinen beſchermt worden : hoe dan de facen
effener en netter leggen , hoe men die beter kan beſtrijcken .
Het gedeelte van de fancq van de fauſebray D ,

belet mede

dat de face a G op den grondt niet kan beſtreken worden
van

de

tegen -overleggende

flancq. Sommige Ingenieurs

ſuſtineren , dat de faulebrayen in’t midden voor de courti
nen ravelijns -wijſe behoorden uytgebogen te ſijn .

Ick meyne

dit onnodigh te weſen , daer de defens- linien op haer rechte
mate ſijn , en niet vele boven 60 roeden lanck ; maer daerſe
langer fijn , foude men het ſelve konnen practiſeeren . Te Bre
da is 'tvoor eenige lange courtinen gedaen . En dit is genoegh
van
de gront-linien der fauſebraye ; ick ſal in de profilen aen
wijſen hoe het werck moet opgeſet worden.Reſt te ſpreken van
de gront- linien der contraſcherpe en bedeckten wegh , en hoe
maken kan ,
dat ſy lich van ſelfs met ſeer groote

men die

avantagie defendeert, ſonder behulp van den grooten wal, en
dat dele contraſcherpen ſoo ſterck ja noch ſtercker fijn als
de hedendaeghſe Veltingen ſelfs.

N.

B.

In Fortereſſen daer de buytenſte ſtrijckende hoeck ( ofte ,
als ' t de Franſſen noemen , Angle de Tenaille ) kleynder wordt
als 120 graden ,

( fy wordt noyt kleynder als 90 graden ge
maeckt )

V

ES

maeckt ) daer mogen de

Τ
T

facen

Ι

G.

Ν

IŹ

op de gront- linien wel ver

langt worden tot datſe malkander raken , en mach de fauſe
bray in ſulcke figueren wel gemaeckt worden op deſe linien ,
dat is op de raſerende defens- linien , ſonder paralell met de
flancquen te loopen , gelijck in de plaet Num .II , te ſien is ,
by de drie cyferletters 5 , 6, 7. Maer als het gebeurt dat de ra
ſerende ofte kleyne defens-linien binnen de courtinen ſich
roeren , ofte effen voor de ſelfde , dan moet men een paralell
linie voor de courtine trecken in diſtantie van drie roeden ,
om de communicatie te hebben , gelijck den verſtandigen
Leſer dit licht begrijpen , en in de
kan , & c .

figuere Num . II , lien

Van de Contra - eſcarpe ofte Bedeckte wegh .

E hedendaeghſche Ingenieurs
tenſten boort

verſtercken den

van de graft ofte

buy

contra - eſcarpe in

D

1
' t Italiaens , met ravelijns en halve maenen , daer buy

ten om treckende een bedeckte wegh mer een graft, en buy
ten deſe bedeckte wegh maken fy ſomtijts noch een ander
ſonder graft , gelijck te Breda te ſien is ; welcke laetſte ick ſeer
goet houde , om dat men niet alleen groote tegenweer daer
uyt doen kan , maer oock om dat ſy ſeer bequaem fijn tot het
uytvallen , ſoo te voet als te paerdt ; want de graft belet ſulcks
niet , en de vyant kan niet weten van wat kant hy den uytval
moet verwachten :

De uytvallers gerepouſſeert ſijnde , kon

nen ſich altijdt hier in retireren , en haer datelijck achter deſe
borſtweer wederom in defens ſtellen ;daer ſy anders in de graft
van de bedeckte wegh veeltijts met groote disordre en verlies
worden gedreven. Deſe eſplanade koſt weynigh ,want menſe
op plaetlen , daer de grontwat drooge

is , over de helfte der

hooghte onder den horizont inſnijdt, dat is 3 a 4 voeten , om
van haer achter -leggende ofte eerſte eſplanade te beter be
ſtreken te worden ; oock om dat de ſchoten horizontaler fou
den gaen ,
dere form

&c .

Ick fortificeere mijn graften met een heel an

van werck , en ſal eerſt de maniere aenwijſen , hoc

ick dat doe, en daer na reden geven , waerom het ſoo veel be
ter is , als de hedendaeghſe wercken. Sal dan oock met eenen
de fouten , welcke de moderne buyten -wercken ſubject ſijn ,

vertoonen .
Siet de figuer 4 , Num . III , welck is een gedeelte van een
regulieren leven -hoeck naer mijn kleyn royael, oft daer de
C
buy
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buytenſte poligone 80 O lang is , om hier mijne Contra
guardes ( want ickſe foo noeme, in plaets van Contra -eſchar
pes , gelijck men die oneygentlijck ſoo noemt ) om te trec
ken , en ſulcken forme te geven dat ſy bequaem worden om
den dienſt te doen dien ick daer van vereyſche;derhalven ver
langere ick den halven diameter K
gevallen ;

, Otot A , ofte langer na

dan mete ick op de verlangerde halve diameter

van de kant der graft O tot I ,

hier zo roeden ofte meer ,

na dat ick de flancquen N s en 4 R kort oft lang begeere.
Vorders treck ick uyt ; der face als uyt K de linie K , G
ſoo oock aen de ander zijde de linie L

5 , al

, R , M , uyt het punct

daer ſich deſe twee linien ſnyden , welcke recht midden voor
de courtine moet weſen, als hier uyt G treck ick de perpendi
culaer G, H , welcke capitael- linie is van't ravelijn W , G , P , H;
daer na mete ick van N na L ,als mede van G na P ,
linien K , G ,

op de

op de ander zijde L , G , ſoodanigen diſtantie als

ick van nooden hebbe voormijn geretireerde flancquen : uyt
deſe puncten , te weten uyt Nen 4 , treck ick N , s perpendi
culaer op L , M

, en 4 , R

, perpendiculaer op K ,

klaerlijck in de Figuer te ſien is ,
klaringe ſoo veel de

5 , gelijck

en behoeft geen wijder ver

forme en het maken belangt
.

Íck teec

kene vorder op de linie 5 , R een Triangel equi-laterael als
S , R , R , welck een ravelijn wordt , wiens punct R 60 graden
groot is : die den hoeck grooter begeert , kanſe grooter ma
ken , ſonder het ander werck te prejudiceren.
Om dit werck
treck ick een paralelle - linie in diſtantie van 5 roeden ,
mentlijck M , R , G , 5,2 ; welcke de graft is om de

na

contra

guarde ,

alſoo dat de voor -leggende Ravelijns eylandekens

worden .

Op de kant van deſe graft make ick een bedeckte

wegh ofte eſplanade, wiens doceeringe ſich reguleert na de
wal van de contra- guarde, ſonder graften met geringe ko
ſten , daer men groot voordeel
alſoo om de geheele Veſting,

van treckt.

Continuere dit

en is alles hoe het werck moet

leggen in de Figure klaer voorgeſtelt na fijn byleggende mate.
Dit zijn alle deBuyten -wercken die ick ſuſtinere dat van noo
den zijn ,

om ſich wel te konnen defenderen ; en legge geene

hoorn -wercken ofte tenaillen , ' t en zy den grooten noot het
vereyſcht, ſoo daer eenige hooghte mochte weſen , en dan
make ickſe op een

ander wijſe als de moderne , na gelegent

heyt van plaetſe.
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Van de deughden en fouten der hedendaeghſche

Buyten -wercken.

E hedendaeghſche Buytenwercken zijn Ravelijns,Hal
ve manen , Bedeckte wegen , Kroon -wercken , Hoorn
D
wercken , Tenaillen ,Kerels , & c. En worden om de Ve
ſtingen geleyt , als de Fig . 5. Num . III , uytwijſt, in welcke de
figuren met C geteeckent, Halve manen genoemt worden ,
en met B Ravellins; D is een Kroon -werck , ſoo als ſy voor de
Courtijnen geleght worden , voor het welcke een enckele
Tenaille gevoeghtis; E is een Kroon -werck , leggendevoor
een Bolwerck ,zijnde verſterckt met een dubbelde Tenaille,en
op fijn zijde is de form van een Hoorn -werck aengeweſen.
Deſe Figure is een gedeelte van een regulieren ſeven -hoeck ,
volgens de modernite practique , ſoo wel de buyten wercken
als het royale werck .

" De deughden

en fouten van’t royale

werck zijn hier voor ten deele aengeweſen , fal nu die van de
Buyten-wercken vertoonen , en beginnen.

Van de Ravelins.

E Ravelins , met B geteeckent, houde ick ſeer noodigh ,
dewijl fy de defens , inſonderheyt van de buyten -werc
ken , veele vermeerderen :

En

alſoo ſy ten deele voor

royael werck aen de moderne Veſtingen verſtrecken , ſoo heb
ben fy deſe foute dat hare geflanqueerde hoecken te kleyn
zijn ,

en depunten lichtelijck gebroken konnen worden , ge

lijck mede de facen , als in de Fig. 5 te ſien is , alwaer het Ra
velijn B , van de bateryen A , A beſchoten zijnde , lichtelijck
onvruchtbaer te maecken is . Men kan meer andere bateryen
ſtellen om deſe Ravelins te beſchieten, na vereyſch van ſaken ,
want het geſien wort van’t geheele veldt I, A , L.
ken geattacqueert zijnde ,

Deſe werca

valt het ſecours der ſelve heel dif

ficil , gelijck mede de retirade van dedefenſeurs , ſoo het ge
emporteert wordt , en verovert zijnde is het als een mes (by
maniere van ſpreken ) dat de Veſtingen de keel afſteeckt,

C

2
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Van de moderne Halve manen .

Eſe Halve manen , in de Fig . 5 , Num .III , met C getee
kent , houde ick voor een werck van kleyne nuttigheyt
,

D
om dat het weynigh defens kan doen , en fwackelijck
gedefendeert wordt ; want het geen andere flanc heeft als
alleen van de facen van ſijn neven -leggende Ravelins , welcke
defens gebroken zijnde (het welcke licht geſchiet, gelijck ick
by de Ravelins aengeweſen heb , en in de Figure betoont wort)
blyven ſy ten behoefte van den vyant , om

de baterye H daer

in te maken , waer door de tegen -over-ſtaende flancquen der
Bolwercken dan

geruineert worden , en men brengt de gal

deryen over in ſekerheyt, gelijck dit alles duydelijck aenge
wefen is .

N.

B.

De facen van de Halve manen konnen van de groote wals
flancq niet geſien worden , om dat de Ravelins in de wege

zijn ; ergo van daer niet geflancqueert, & c .

Van de moderne Bedeckte vvegh, ofte Contra
eſcarpe, foo menſe noemt
.

Eſe Bedeckte wegen zijn ſeer vorderlijck voor de Ve

Horizont leggende ,
want ſy , laegh by den
d
veroorſaken dat al de ſchoten , die van daer komen ,
den Horizont raſeeren en beſtrijcken : Sy konnen oock met
het canon niet wel gebroken , maer moeten

meeſt altijdt å

vive force geemporteert worden , en zijn van

den grooten

wal gecommandeert : Dit is een werck dat de fouten der mo
derne Fortificatien
uytvallen

ſeer bedeckt.

Sy favoriſeeren mede de

als fy geen graften hebben ; maer hier in deſe ge

unieerde Provincien hebben ſy meeſt alle hare graften ;welcke
foute bekent zijnde ,

heeft men het ſelfde geremedieert met

een ander Bedeckte wegh , die buyten om de graft van den
eerſten gaer , en een gedeelte na des landts gelegentheyt on
der den Horizont in -geſneden wordt, en verlielt ſich de ſu
perficie van't parapet van deſe Bedeckte wegh al doceerende
in’t velt ſonder graft.

Van
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Van Kroon - en Hoorn- vvercken.
Et is veeltijts noodigh , dat deſe en diergelijcke werc
ken gemaeckt worden ,om eenige hooghten ofte voor
H

ſteden daer mede in te ſluyten , na vereyſch der
ſen .

plaet

Men maecktſe volgens de practicque der groote Veſtin

gen , ofte na de ſelfde proportie ,

alleen dat hare gedeelten

Kleynder worden , en komen op weêr-zijden met halve Bol
wercken , welcke ſeer ſwack zijn ;

doch hare ſterckte kan van

een verſtandigh Ingenieur veel geholpen worden .

Men be

hoortſe, mijns oordeels, foo te maken datſe ſich op de defentie
van den grooten wal niet behoeven te verlaten ; maer datſe
van ſelfs genoeghſaem bequaem zijn om haer te verweeren ,
inſonderheyt de welcke voor de courtinen leggen , als in de
Fig . 5. by het Kroon -werck D , te ſien

is , wiens vleugelen

ſeer ſwacke en oblique beſtrijckingen van de facen der Bol
wercken hebben ; en ſoo ſy by nacht geattacqueertworden ,
konnen de linien E , E van de facen der Bolwercken niet wel
gedefendeert worden.

Ia is de defentie des grooten wals hin

derlijck aen deſe en diergelijcke wercken by lulcke tijden ; want
de Muſquettiers van den grooten wal , ſchietende des nachts
maer op den allarm

van de beſpringers der buyten -wercken,

treffen ſoo wel daer binnen

als buyten , en quetſen alfoo wel

de verweerders als de beſtormers.

Sy moeten

evenwel te

gen de Stadt open leggen ; en ſoo gemaecktworden , dat ſy ,
ingenomen zijnde, de ſelfde weynigh konnen deeren .

Van enckele en dubbele Tenaillen .

It zijn ſeer ſlechte wercken , en behooren noyt anders
D als met ordinarie trencheen -profilen verſien te weſen ,
uyt oorſaeck dat wanneer dewal hoogh is , ſy dan haer
front van ſelfs niet konnen beſchermen .

Sy worden oock ſel

den anders gemaeckt als aen de trencheen , ofte om de apro
chen te incommoderen , gelijck mede de ketels met
teeckent.

H

ge

Hier uyt is te ſien , waer in de ſterckte der heden

daeghſche Buyten-wercken beſtaet , daer de moderne Inge
nieurs foo van roemen .
Laet ons nu eens examineren de
Buyten -wercken volgens mijne practicque.

C3

VAN

22

E

V

VAN

DE

T

S

R

E

R

C

K

T

E

BVYTEN - WERCKEN ,

volgens

de

nieuwſte

practicque.

Ten eerſten van de Contra - Guarde.

An deſe buyten -wercken ſoude men dit konnen ſeg
gen ,
is ;

dat ſy veel plaetſe bellaen , ' t welck oock foo

maer als wy lullen bewefen hebben wat voor

deel daer van komt ,
groote der plaetſen ,

twyfel ick niet of het ſal de

die men met deſe wercken meer beſluyt

als met de gewoonlijcke, recompenſeren : oock is de differen
tie ſoo groot niet ; want genomen dat 'er om de moderne
ſeven - hoeck Fig.5 , Num . III noch een bedeckte wegh om

de

gene die daer alreede is , gemaeckt , ofte met twee bedeckte
wegen verſien worde , ſoo is de halve diameter van mijn ſeven
hoeck , Fig.4 , maer 5 roeden langer als die van d'andere . Dit
hier wederom tegen geſet , dat mijn buytenſte poligonen van
den

ſeven hoeck 80 roeden zijn, daer die van den anderen

ofte modernen ſeven - hoeck maer 70 roeden zijn ; geven al
ſoo 70 roeden in omganck , ofte aen de lenghten der poligo
nen met mijn ſeven -hoeck , welck een geheele poligone

is .

Om dan na de hedendaeghſche manier de plaetſe te beſluy
ten van mijn ſeven - hoeck , moeſt men acht bolwercken heb
ben , alſoo dat ick meerder plaetſe met weyniger poligonen
beſluyte en fortificere ,als nu gebruyckelijck is , dat een ver
ſtandige licht fal conſidereren en erkennen konnen , ſoo men
't een tegen ' t ander ſtelt.
contra- guarde doet ,

Om nu te weten wat deught deſe

foo laet ons nemen dat de Fortreſſe

Fig. 4. mede geattaqueert wordt door de Aprochen 0,0 , den
verſtandigen
punct

D

is kennelijck , dat het beſt is dat de vyandt het

attacqueert , en na dat hy de contra -eſcarpe ge

wonnen heeft, de graft van de contra - guardes van s roeden
paſſeert.

Om dit te doen is’t noodigh dat hy de fancq van

dit werck

D

en de face van'tRavellijn F eerſt buyten defen

tie brenght: doch wil hy de flancq van de contra guarde D
breken ,
hy kan anders geen plaetſe vinden om fijn baterye te
ſtellen als by de letter

Č ,

alwaer maer vijf ſtucken konnen

geſtelt worden , om de laeghſte flancq te demonteren ; en
vorder in ' t veldt na

G ſoude men 3 a 4 konnen planten om

de bovenſte parapetten van de geretireerde flancquen af te

wer
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werpen , ſoo dat 'er negen Canons konnen gebruyckt worden :
daer die van de geretireerde flancquen 17 a 18 , en van het ge
deelte H 4 a

5

ſtucken

konnen in tegen - baterye brengen ,

om de contra -guardes face te defenderen ; daerom

vermogen

de verweerders de baterye van de aenvallers lichter te
ken , als de aenvallers des verweerders flancquen.

bre

Dat ' er

geen grooter plaetſe voor de aenvallers baterye kan gevon
den worden , dat belet het ravelijn F , en den hoeck van de
flancq van de contra-guarde I.

Laet ons beſien of’er elders

ander plaetſe is om een baterye te maken ,

waer mede men

de geretireerde flancquen ſoude konnen breecken ,
Canon op de ſelve ftaende demonteren .

en het

Sy geſtelt de batery

by B , van hier ſoude men met de linie B , tuſſchen het ra
velijn

F , en den hoeck I , konnen inbooren , maer niet dat
men delaeghſte en eerſte hancq ſoude konnen raken ; Edoch
van een Canon ſoude konnen
ſoude deſe Ichoot (welcke maer
geſchieden) oblicque tegen het laetſte ſchietgat van de twee
de geretireerde flancq komen , en kan dat Canon welcke daer
door ſchier niet demonteren , dewijl de ſchoot het parapet
ſchuyns van voren raeckt.Even ſoo weynigh kan’t geſchieden
van de baterye A , tegen wecke bateryen op de linie D , E over
al contra- bateryen konnen gemaeckt worden . Genomen dat
de vyant, alle deſe difficulteyten niet achtende,met groot ver
lies par
force de graft by D
pafſeert , en de punt van de

contra - guarde mijneert (het welcke mede ſeer difficil te doen
ſou weſen , om dat de wallen ſoo gemaeckt worden , dat men
niet wel de ſchuppe in de aerde kan ſetten ofte wordt ont
deckt) en breſſe maeckt, ſoo kan ick eerſt dit punct metwey
nigh moeyten door de retrenchementen i en 2
tot dat de groote

retrencheringen by

welcke van de flancquen 6 en

afſnijden ,

3 en 4 gedaen ſijo ,

7 welte rechte beſtreken wor

den, als mede van het punct van't bolwerck 8 , behalven dat
fy elckander ſecoureren en beſtrijcken . En ſoo de beſtormers
meynen tuſſchen de afſnijdingen door te gaen naer het punct
van’t bolwerck , ſonder de twee linien , met 3

en 4 geteyc

kent , gewonnen te hebben , ſullen ſulcks ſeer difficil vinden.
Genomen ſy forceeren een defer linien , foo heeft men in al
len gevalle , een , twee a drie roeden achter de ſelfde , weder
een

ander gereet , en de voorleggende ge -ondermijneert ,

welcke mijnen men ſpringen laet ,als de vyant ſich daer meynt
te logeeren ,en kan dit gelchieden met groote avantagie. Men
behoeft geen roede plaetſe te verlieſen , of de ſelfde moet met
menigh
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menighte van menſchen -bloet , en ſwaren moeyelijcken ara
beyt gewonnen

worden .

Men heeft ,

geforceert zijnde ,

altijdt vrye en feeckere retirade in de ravellins met
geteeckent.

En foo daer luyden

zijn in

K'en L

een Fortificatie , ge

maeckt na deſe mijne practicque , die fich het werck ver
ſtaen ,

ſchijnt het als onmogelijck te weſen het ſelve met

gewelt te winnen ,

of moet lanckſaem en door verlies van

veel volck geſchieden.

Dit werck helpt ſich van ſelfs ,

fon

der dat daer iets in de wegeis , dat belet doet ; daer is over
al bequame plaets : alle gedeelten zijn ſoo gemaeckt dat ſy
tegen alle inconvenienten verſien zijn . Hier uyt kan den ver
ſtandigen
wercken

Lefer licht mercken , wat avantagie deſe Buyten
hebben

tegen

de

hedendaeghſche.

Sy

worden

van binnen met canon en muſquetten van den grooten wal
beſtreken ; men maeckt metter haeſt en met kleyne moey
ten ſoo veele afſnydingen daer in als men wil , welcke van bin
nen en van buyten alle van den grooten wal geinfileert wor
den , en hoe men meerder obſtakelen hier tegen werpt , hoe
ſich de deught deſer wercken meerder openbaert.

Dit is ge

noegh van de forme en avantagie der Buyten -wercken ,welcke
een

yder ,

volgens fijn

verſtant en plaetſe, kan appliceren ;

mijns bedunckens ſoude het ten overvloet weſen deſe dingen
klaerder voor te ſtellen , dewijl men alle particulariteyten uyt
de Figuren genoeghſaem kan bemercken .

Men ſoude moge

lijck leggen, dat deſe Buyten -wercken meer ſouden koſten als
de gene
die nu in’t gebruyck zijn :

waer van het contrarie

waer is ; want het parapet van dehedendaeghſche Bedeckten
wegh, hebbende 60 a 70 voeten baſis,koſt omtrent ſoo veel als
mijn contra -guardes wal , waer van ick
dat het effen à la preuve du canon is.

het profijl ſoo make

Ick
wil hier niet eens by

voegen de onkoſten van de hedendaeghſche Kroon -wercken ,
Hoorn -wercken , & c .

maer ſtelle mijn twee Ravelijns te

gens de moderne Halve mane en Ravelijn , de Contra -guarde

tegen de nu practicable Contra -eſcarpe , mijo buyten -om
gaende Bedeckte wegh ſonder graften ( welcke met kleyne
onkoſten gemaeckt wordt )

tegen de moderne tweede Be

deckte wegh , mede ſonder graft.

En al waer't dat dit werck

veelmeer koſte , ſoo zijn deſe onkoſten niet te achten ,

ten

aenſien van't profijt datmen daer van heeft: want de Veſtin
gen , op deſe maniere gemaeckt ,

een heel andere defentie

hebben ; en zijn , nevens hare buyten en binnen -wercken te
gen alle toevallen met 2 , 3

a 4 dubbelde flancquen verſien ,
foo
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ſoo wel voor ' t canon als voor’t muſquet gemaeckt.

Soo daer

iemant is van opinie dat ick wat nieuws en wat vreemts voor
ſtelle ; gelijck die ſonder twyfel ſullen doen ,

welcke van de

moderne practicque van fortificeren ingenomen zijn , en nooit
op bequamer middelen gepractiſeert ,

noch oock nooit de

deught van een yder gedeelte der ſelve geexamineert hebben ,
ofte wat de oorſake is dat de Veſtingen foo

haeſt verloren

worden , en oock de kracht van de huydendaeghſche Oor
loghs- maximen niet verſtaen : deſe antwoord ick , foo fy dit
nieuwe met rijpoordeel onderſoecken , ſy lullen bevinden dat
het voor ' t oude behoort geprefereert te worden , om de huy
dendaeghſche Oorloghs-practicquen te wederſtaen , en dat
het werck rechtbequaem is om een goede defentie te doen ,
als oock dat deſe dingen in geen cabinet door conjecturen
gepractiſeert zijn ; maer in occaſien , van belegert geweeſt te
zijn , en belegerende , en datin verſcheyden landen

en

gron

den , en op lulcke plaetſen daer wel ſnelle koegels vlogen ,
maer geen ſuycker boonen en gebraden kapoenen.

Ďaer

kan op't papier wel veel geſtelt worden , maer men moet ſien
Men ſou het
of het practicabel is in 't groot en op’t landt .
Latijns ſpreeckwoordt hier konnen appliceren , welck ſeydt :
facile eſt inventis addere , welcke ick bekenne ; maer het is tot
noch toe niet

geſchiet van anderen .

Ick heb al lang

hier

meê ſwanger gegaen , doch heb altijdt noch al meer en meer
gelet of'er noch iets hinderlijcks was , dat ick nietgemerckt
ħad : daer ſou wel iets mogen weſen , maer dat kan licht door
Alle dingen , die
de tijdt en het gebruyck verbetert worden .
de menſchen maken , komen niet altijdt ten cerſten tot per
fectie , en worden van tijdt tot tijdt verbetert .

Laet hen ,

die defe maniere willen gebruycken, het werck eerſt wel over
leggen , en ſooder iets is dat haer niet aen ſtaet ,
voorſz Latijnſche ſpreeckwoordt practiſeren.

dat ſy het

Daer zijn noch

vele particulariteyten in dit werck , die ick hier niet beſchrij
ve , en

tot mijn gebruyck reſervere ; ſtelle maer alleen het

generale voor.

Het is wel waer datde wetenſchap om wel te

fortificeren in deſe geunieerde Provincien hoogh gereſen is,
Maer men heeft
door de continuele exercitie in de ſelve .
hier weynigh verandering ofte verſcheydentheyt van

attac

1
quen gehad ;
daen

want ſy meeſt alle op een en de ſelfde wijſe ge

zijn , gelijck mede de defentien

van de Spaenſchen ,

welcke veeltijdts met onervarene Ingenieurs verſien , en hare
plaetſen qualijck gemunieert waren ;in voegen datſe, belegert
D
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noodighſte ſaken

Hier te Lande heeft men een tijdt lang ſtil

geſtaen , ſonder iets te practiſeren ,
fouten kon dienen ,

't welck tot remedie der

alhoewel de verſtandigen genoeghſaem

ſagen dat’er iets gebrack ,

en dat het werck een ander forme

eyſchte;en dit is meeſt geſchier door de impreſſie die men had ,
en noch by velen is , dat de Fortificatien op haer hoogſte ge
reſen waren tegens dehedendaeghſche Oorlogs-pra & tiquen.
In deſen waen beveſtighden haer de naeuwe onderſoeckingen ,
experientien en verbeteringen, gedaen door fijn Excell . Prins
Maurits ,

en zijn Hoogheyt Frederick Henrick , Princen van

Orangien , hooghlo Aijcker memorien : deſe hebben’twerck
voor

dien

tijdt genoegh gereformeert ;

maer alſoo de ma

nieren van attacque tuſſchen dien tijdt en nu veel verandert
zijn ,

moeten de Fortificatien tegen de ſelfde oock verſterckt

worden .

De Practiſijns hebben alleenlijck by de eerſte vin
vaſte
dingen gevoeght , 't gene dient om de Fortificatien op

regels, volgens de Mathematique ,te ſtellen , aen welcke men
ſich nochtans niet al te vaſt binden moet ; ' t is evenwel noo
digh de ſelve in deſe wetenſchap tot behulp te nemen .
Het
wordt niet onderſocht of de Veſtingen , volgens de regels
der Mathematique , wel leggen ;
fancqueert zijn ,
is.

maer of de linien wel ge

en alles op 't vorderlijckſte geordonneert

Ick binde my wel aen deſe regels en calculatien , voor ſoo

veel als mijn eerſte gront -linien vereyſchen, doch op de ſelve
dirigere ick dan mijne ſpeculatien ; in voegen datmijn werck
groot voordeel daer van trecken kan , door het aenwaſſen
van vaſte wel -geordonneerde

Aancquen , en het geven van

weynigh commoditeyt en plaets aen den vyandt , om ſijn Ba
terye tegen de ſelfde te richten .
Daer worden oock vele wel - gefortificeerde plaetſen haeſt
verloren , by gebreek van perſoonen en Gouverneurs die ken
niſſe van deſe ſaken hebben ;

want ſoo iemant het beſte

weer heeft dat hy ſoude wenſchen , en weet het niet totſijn
voordeel te gebruycken , ſoo is het ſlimſte voor hem ſoo goet
als ’ t beſte. Laer de beſte Fortificatie gedefendeert worden
van

een Gouverneur welcke de kenniſle van dien verborgen

is , fal de ſelfde eerder gewonnen worden als een ſlechte plaets
daer een ervaren perſoon het bevel heeft. Dit is genoeghſaem
waer gemaeckt door de experientie in deſe laetſte oorlogen ,
't welck de Hiſtorien oock overvloedigh getuygen : want de
traverſen , afſnijdingen ,

contra-aproches en contra -mijaen ,
neffens
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neffens het ordonneren der uytvallen op behoorlijcke tijden ,
als oock devierwercken te handelen , geordonneert van een
ervaren perſoon en verſtandigh Architect , fijn ſeer vorder
lijck voor de plaetſen , en houden den vyant lange op ; doch
men kanſe nier wel maken voor men geattacqueert wordt , en
dan konnenſe evenwel licht ſoo geordonneert worden , dat ſy
dienſtiger voor den vyant als voor de plaets ſelfs lijn : hier van
ſijn exemplen genoegh , en konnen deſe wercken geen goede
uytkomſt hebben, oft een verſtandigh Architect moetle be
ſtieren , welcke niet alleen volkomene kennis der Fortificatien
heeft , maer oock de krachten der artillerye

en vierwercken

verſtaet, gelijck mede de maniere om die te handelen , en hoe
de mijnen in alle gevallen moeten gemaeckt

worden .

Ick

ſal dit genoegh laten weſen van't aenwijſen der gront-linien ,
en ſal alleen noch voor oogen ſtellen drie gefortificeerde fi
gueren van drie reguliere les-hoecken ;

ſiet Num . IIII eene

der ſelve , volgenshet groot royael, wiens buytenſte poligone
100

) is;

een ander volgens het middel- royael , daer debuy

tenſte poligone 900 heeft, en een naer 't kleyn -royael van
de buytenfle poligone
.

80

N

O

T

A.

Niemant is aen deſe lengten der

poligonen

gebonden ,

maer men kanſe korter of langer nemen , alleen dat men lette
dat de defens - linien niet te lang worden .
De lengte der linien van deſe drie halve fes-hoecken ſijn
van drie verſcheyden grootheden , als de eerſte , wiens buy
tenſte poligone is 80.35 @ , en is gelijck met die van de mo
derne poligonen van een ſes-hoeck , 'volgens Vrydagh : de
tweede is van 90 O : de buytenſte poligonen van de derde lijn
van

100 roeden , en

de proportie van de courtinen tegen de

facen ( in de eerſte ſtellinge te verſtaen , maer verander het
daer naer ) ſeſqui-altere , ofte de courtine als 3 tegen de face
als 2 .

D

2

Lengo

"
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Lengten der linien volgens de eerſte calculatie.

Lengten der linien naer de eerſte Lengten der linien Daer de buytenſte De lengten der linien
maniere, daer de buytenſte polic naer detweede ma- poligon C D 100 volgens mijn verande
gone C D altijdt 80. 35 r06 niere , daer de buy: roeden is in een fes- ringe , in een fes -hoeck :
den lang is van een regulieren tenſte poligon altijde hoeck.
Vijn als volght :
de I. de II. de III.
Jes. hoeck.
90 roeden is van
maniere ,
een fes-hoeck .
De courtine - FI 36.00
29
82
44.
40. 44
30
33
26. 88
86 hét felfde.
29.
Face
CM 24.00
12. 72
14. 43 14
· GF 11.36
17
19
Gorge
24. 20
26. 89 het felfde .
. GC 21.61
Capitale
- FM
II .
9.54
87 II
1
12
IO . 68
13-5
Flancq
16.
10
8.5
10
Tweede flanc FN 12.93
Ιο
14 53
de ficherende
68. 44
CI 61. II
76. 05 58
63.5
69
defens- liniej
De binnen- ?
GL 58.73
os . 89
73. 09 blijft.
ſte poligon .
Diſtantie der
F E 18.72
20. 00
23. 29 ) blijft.
poligonen

Den verſtandigen Leſer ſal alles op de drie figueren , Num .
III1,beter konnen ſien , en't ſelve volgensde byleggende ma
te, daer ſy alle drie na gemaeckt ſijn, na-meten ,en is te weten

4
dat dele linien maer voor een fes -hoeck dienen : doch ſoo men
een andere figuere ſoude willen fortificeren ,

moet men te

werck gaen gelijck hier voor geſeydt is in'tcalculeeren der
linien , en daer na , volgens de voorgaende aenwijſingen , het
werck veranderen . By de eerſte figuere worden drie verſchey
den manieren van contra -guardes aengeweſen , welcke alle
drie ſeer goet en bequaem fijn , en konnen ſeer wel geappli
ceert worden

aen de plaetſen die alreede gefortificeert lijn ,

gelijck men mede het royaele werck en den grooten wal met
geringe onkoſten op dele maniere,
redreſſeren .

in ſodanige plaetſen , kan

De tweede en derde manier van contra- guardes

eſtimere ick beter , als de plaetſe en gelegentheydt het
toelaet
datmenſe ſoo groot maeckt ; want ſy extraordinaire avanta
gieus ſijn :maer om kortheyts wille ſal ick de voordeelen en al
le haer commoditeyten hier niet aenwijſen. Eenige ſullen miſ
ſchien ſeggen, dat de gronden ſoo groot ſijnde, die deſe buy
ten -wercken begrijpen , het landt ſeer vele koſten ſouden , om
het van de eygenaers te koopen , op plaetſen daer men ſulcks
doen moet . Deſen fy ten antwoort, dat in deſe gelegenthe
den geene gedeelten ſijn , of ſy konnen naer de Fortificatie foo
wel als voor , of beſaeyt,

of tot ander commoditeyten ge

bruyckt worden , uytgenomen den wal en de graft , en defe
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by tijdt van vrede oock gebruycken , en

de wallen met vruchtboomen beplanten , die men , loo't oor
logh wordt , dan haeſtweder kan wegh - kappen , des noodigh :
maer men kanſe ſoo planten , dat ſy wel konnen ſtaen blijven ;
en de graften konnen tot viſſcheryen gebruyckt worden , & c .
By de eerſte figuere wijſe ick mede aen , hoe ick mijne horen
wercken aenvoege, ſoo de noot het vereyſt,en doeals volght:
de capitale van ’t ravelijn ofte eygentlijck uytſteeckende pun
en op deſe

Q verlange ick veldtwaerts 60 roeden tot R ,

te

trecke ick aen weerſijden de perpendiculaer

R , M en

Ř, N ,

elcks van 20 a 25 ofte meer roeden , naer eyſch , en neme dit
voor de buytenſte poligone van’t hoorn -werck ; uye Men N
van de facen
trecke ick de linien M , L en N , O , tot in’t
der contra- guardes.

Op deſe wijſe worden de halve bolwerx

hoecken veel grooter als of de vleugels

lell met malkander getrocken werden , &c .
figuere beter te conlidereren.

en N , O

L, M

para

Het is alles in de

Men foude mede in plaets van

het hoorn -werck een ander konnen maken , als met de letters
L, P, O

geteyckent wordt,

dat mede goet ,

en wel geflanc

queert is . Hier ſtaet te obſerveren, dat men aen defe oft dier
gelijcke wercken geen ſware profijlen moet geven .
Hier mede eyndige ick , voor ſoo veel als de gront -linien
mijner Fortificatien , ſoo wel van de binnen- als buyten- werc
ken , belangt. Sal nu komen tot de profijlen ,en eerſt die voor
ſtellen , welcke men moet maken in vochte plaetſen , daer de
graften vol waters loopen , en vange aen

Van de Wallen der groote Sterckten.

E

Wallen moeten niet te hoogh oft te laegh weſen ;

want ſoo fy heel hoogh ſijn , kan men van de ſelfde de
D
graften qualijck defenderen , en hoe de vyant dichter
daer onder komt , hoe hy meerder bedeckt is . Sy hebben
deſe foute , buyten dat de onkoſten ſeer groot vallen ;

want

fy moeten naer proportie haerder hooghte mede dick weſen ,
en hoe dicker de wallen fijn, hoe betermen daer in mijneeren
kan , en de mijnen daer in gemaeckt doen beter effect als in
minder wallen ; want hoe het pulver meerder beſloten is en
harder reſiſtentie vindt , hoe het meerder kracht doet , het
welck evident is .

Sommige

ſijn van meyninge ,

datde wal

len foo hoogh behoorden te weſen , dat ſy de huyſen bedec
ken konnen voor de Caponnaden die van buyten komen : het
welcke
D 3
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welcke beſpottelijck is ; want

al maeckte men de wallen ſoo

hoogh dat men geen huyſen ſien kon , foo kan men evenwel
daermede niet beletten dat de booghſchoten niet door de ge
bouwen gaen : oock worden

de worpen der mortieren , die

de meeſte ſchade aen de huyſen doen , daer door niet belet ;
buyten dat ick , belegert ſijnde,

liever

fou ſien

dat de vyant

ſich amuſeerde met
het ſchieten door de huyſen als op den
wal , ſoo het een Frontier -ſtadt was daer meer

foldaten als

burgers binnen waren ; want dit ſchieten door de huyſen is
maer om de inwoonders ofte

burgers een ſchrick aen

te ja

gen , om des te eerder haer tot compoſitie te brengen .

Maer

de ſoldaten hebben hier haer kortswijl mede : ſy

ſien liever

dat de pannen en latten van de huyſen vliegen , als dat de aer
de van de borſtweer ſoo met lappen

afgehaelt wort.

Om te

bewijſen dat de hooge wallen falcks evenwel niet beletten
konnen , ſier de figuer 6 ,
A ,

van waer dat uyt her

Num .V.

Sy geſtelt debaterye by

Canon A , de

ſchoot

A , B ,F

daen wordt , alfoo dat fy effen boven over het parapet des
wals gaet ,

deſe

ſchoot offendeert de daken van de huyſen

meer ofte min naer dat de wal leegh oft hoogh is, gelijck men
ſiet by de ſchoot A , C.
B , C ,

Neemt de wal is eens ſoo hoogh als
en doet de ſchoot A , C , G , deſe gaet wel verre over

de huyſen ; maer

laet het Canon

D , eenige graden opgeſet

worden , lal het den boogh -ſchoot D , E , H doen , tegens
welcken de hooge wal niet helpen kan , alwaer ſy vijf mael
hooger , want de koegel met een circulare -linie neder komt.
Men ſoude konnen ſeggen , dat het Canon over de ſtadt fijn
kogel ſoude henen dragen , ' e welcke waer is , ſoo her ſtuck
daer dichte by ſtont ; maer men kan het te rugge ſetten op
een bequame diſtantie , die lichtelijck van een goet Canonnier
kan gevonden worden ;

en ſal ſulcks , in mijn tractaet van de

Artillerye klaerlijck aenwijſen, ' t welck ick van meyninge ben ,
belieft het Godt,de Liefhebbers mede te deelen .

Sulcke ſtuc

ken konnen hier en daer in’t veldt ofte in de quartieren ſelf ,
waer men wil , ſonder bedden te maken , geftelt en ſonder pe
rijckel gebruyckt worden ; want ſy moeten buyten de rechte
linie ofte ordinaire Canon - ſchoot Itaen .
Behalven dat de
huyſen met het Canon op deſe wijſe konnen geincommodeert
worden, ſoo kan het ſelfde noch bequamer met vuer-morſers,
ofte mortiers , daer men granaten ofte bomben en vuer -koe
gels uytworpt , geſchieden ,gelijck by de werp F , I te ſien is.
Šijn de wallen te laegh , ſoo kan devyant de buyten -bateryen
op

!
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ophoogen , van waer hy de wal der veſtinge ſoude konnen in
fiſeeren.

Het is welſoo , dat de Canon - oft muſquet -ſchoten

hoe ſy naerder by den Horizont geſchoten worden , hoe ſy
dien meerder raſeeren ,en grooter effect doen over ' t landt te
gen de beſpringers : want een ſchoot die van boven neer
komt , kan maerop eene plaetſe den Horizont treffen ;

daer

ten tegendeel een ſchoot , welcke maer op een mans hoogh
te gedaen wordt paralell mer

den Horizont , dien geſtadigh

raleert gedurende fijn rechte linie , gelijck in de figuere 7 ,
Num . Ý te ſien is , alwaer de ſchoot van den muſquettier 4 ,
ſtaende op den hoogen wal , den Horizont maer op een plaet
ſe raeckt en inboort, als in

1 : maer den muſquettier , ftaende

in de fauſebraye A , ſchiet de linie

3 , 2,6 paralell met fijn

dat fy in ſulcken geval
hooghte , waer uyt kennelijck is ,
meerder effect doet. Oin deſe defecten te remedieren , neem
ick de middelmaet , dat is paffelijck van hooghte , en make
den wal in mijn groote Fortificatie , met borſtweer en alles ,
van 18 tot 24 voeten hoogh , haer boven -breete ofte kruyn
van’t parapet af te rekenen , ſoo breet als een halve kartouwe,
met ordinarie ladinge los gebrant , te rugge loopt. Ick neemſe
, de baſis reguleert ſich naer de do
van 20 tot 30 voeten breer
ceeringe des wals : maer ick make mijne wallen niet overal
alleens, verlichte en verſware de profijlen naer het gedeelte is ;
want ick aen de facen der bolwercken uyt

groote reden veel

lichter profijlen make als aen de courtinen ofte flancquen, ge
lijck ick elck op ſijn plaetſe ſal aenwijſen .
:
Van de Facen der Bolwercken .

E Facen ofte geſicht-linien ſijn de ſwackſte partyen der
Fortificatien dewijl
,
fy het naeſte tegen den vyant leg
D

gen , en ſich ſelf niet konnen defenderen ; maer moe .
ten haer beſchermingen van de naeſt aengelegene flancquen,
die tot dien eynde gemaeckt ſijn ,komen . De facen fijn altijde
van den vyant eerſt geattacqueert ,ſoo de courtineniet
leer
n
lanck ſijn : als de vyant de graft gepaſſeert is , ondermijat hy
dit gedeelte om breſſe te maken , bequaem
naer mogelijckheydt voor te komen ,

ten ſtorm .

Om dit

is geen beter

reme

die als de overkomſt van de galderye door wel- geordonneerde
flancquen te beletten :

maer wanneer men door den tijdt ge

matteert wordt, en den vyant , gelijck als met looden

ſchoe

nen , ſijn werck tot aen den wal der facen brengt, dan is’t tijdt
om
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om op het Contra -mijneren in natte plaetſen ſich te verſtaen :
want daer de Graften droogh zijn , wort een heel ander en
mijnen ſeer hacſt
difficiler attacque gedaen. Om deſe Contra behoort
vaerdigh te maken , gelijck dat geſchieden moet
de Wal der facen niet ſeer dick te weſen , ja maer foodanigh
dat ſy op de proeve is , en dat men’er alleen plaetſe heeft voor
eenigh Canon , dat daer , als het te pas komt, gebruyckelijck
is : want ſoo ſy ſeer dick is , konnen de Mineurs bedeckter en
beter haer werck daer

1

meerder effect doen ,

in

voortſetten ,

en de Mijnen oock

als wanneer ſy minder beſloten zijn .

Het Canon datmen op de geſicht-linien ſet, wordt gemeen
lijck op de puncten der Bolwercken geſtelt, daer de linien te

1
ſamen komen ; en waer dit geſchiet , heeft men op deſe ma
niere plaets genoegh op de kruyn des Wals by ’t Bolwercks
punt , al is deWal leer (mal.

Ick maeckſe in mijn groote For

tificatien van 16 tot 24 voeten breet van’t parapet af te reke
nen , wiens kruyn ofte ſuperficie ick van 12 tot 18 voeten breet
uytſtreck.

Van de Flancquen.

E Wal op dit gedeelte maecke ick van verſcheyden
hooghten , fiet Num . II . ick deele eerſt de flancq 5,4 ,
D

in twee gelijcken als in 8 ; dan trecke ick uyt der
tegen over-leggende face de rechte linie A 6,8,7 , foo lanck
door ' t punct 8 ,

tot datick ſpacie vinde op de linie 8 , 7 , drie

ofte twee flancquen boven malkander te maken .
ick mede een linie uyt het Bolwercks -punct
de perpendiculaer op A , 9

!

als 9,7 raeckt.

A

Dan trecke

door 5 , tot ſy

Dit gedaen , zijn

.
de gront -linien des geretireerden flancs gemaeckt

Het pro

fil van de flancq ordinere ick dus , volgens de Fig . 8 , Num .V.
zy hier de linie K , H , G , D , A genomen voor Horizontale ,
vange dan van

A aen ,

is , teecken dan van A
+

B tot

B

welcke de binnen - kant van de Graft
tot B

s a 6 voeten voor berm , van

24 voeten , ofte foo dick ick de baſis des parapets

van de Fauſebraye begeere ; van

B.liņcke ick onder de Ho

rizont 2,3 a 4 voeten , na het water hoogh ofte laegh in de
Graften ſtaet. Op.deſe diepte make ick een effen plaetſe van
B

tot D ,

30 2.35 voeten breet, bequaem voor ' t Canon ofte

Muſquettiers
.

Voor deſe plaetſe ordonnere ick het parapet

van de Fauſebray ,hoogh van 7 tot 9 voeten
ſoo men der Muſquettiers wil logeeren ,

als van B tot L :

maeckt men

ban

quet
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quetten daer achter,en geve voorts het parapet fijne bequame
forme, dan is de Fauſebrays flancq gemaeckt, welcke ick
ſoo laegh make als de plaetſe lyden magh , ja ſoo diep tot dat
de Canon - ſchoot een is met de Horizont -linie , ofte, foo de
Graften droogh zijn , dieper ; voordersmete ick van D
27 voeten , uyt E

treck ick een perpendiculaer

ten hoogh van den Horizont .

tot E

E , acht voe

Op deſe hooghte make ick de

eerſte verlagerde Aancq van den grooten Wal ,met ſijn para
pet van 8 voeten hoogh ,
de Figuer klaer te ſien is ;

de breete na vereyſch ,

gelijck in

deſe plaetſe ofte beddinge voor ' t

Canon is 10 voeten hooger als de onderſte.

Op de ſelfde

wijſe doe ick mede met de achterſte , tweede en derde fanc
quen ;

maer obſervere altijdt ,

dat d’eene plaetſe met haer

parapet ſoo veellager komt als d'ander , dat de ſchoten die
van d'eene ofte d'ander komen , fich onderlings niet beletten ,
en den damp en ſlagh van 't bovenſtaende Canon die in de
onderſte hancquen niet ſeer en turbeert .

Tegen deſe incon

venienten ſal ick hier na remedien genoegh aenwijſen .
Daer zijn noch veel andere conſideratien , die de plaetſen
en gelegentheyt vereyſchen , welcke ick late aen den verſtan
digen Architect.

De Figuer 8 wijſt de particulariteyten ten

Tegen deſe verlaeghde vier-dubbelde flan
quen ſoudemen konnen ſeggen , dat hetCanon , Itaende
ор

naeſten by uyt.

de twee achterſte plaetſen , los- brandende , zijn proppen en
vier in de twee voorſtaende ſoude laten vallen , en het pulver
aenſteken dat tot de onderſtaende Artillerye gebruyckt wort,
en de Conſtapels , die daer geordonneert zijn ,

verdooven.

Wat de proppen belangt , ick heb veelmael daer op gelet en
geſien, dat ſy 20 a 30 roeden voor de monden der Stucken
uytgedreven worden , inſonderheyt als fy een weynigh vaſt in
malckander gedraeyt waren , oock wel lomtijdts veelverder,
dat ick niet fagh waer ſy bleven.

Hier is te mercken , dat het

geſchut , welck op de laetſte en hooghſte flancq ſtaet , maer
13 roeden van de eerſte ofte fauſebrayes Borſtweer afgele
gen is ;; waer uyt kennelijck is , dat ſulcke proppen niets belet

ten konnen :

genomen het waer ſoo , evenwel kan dit obſta

kel my het voordeel niet verhinderen dat ick van deſe plaet
ſen geniete ; want ick in tijden van attacquen aen de zijden
van

deſe

fancquen in de courtinen met hout opgeſtutte

huyskens , gelijck Mijnen , make , daer men het pulver , welck
in cardoefen is , en andere dingen tot de Stucken noodigh , in
doet .

De Stucken die geladen ſtaen en geamortieert ,deck ick
E

met

V
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met een looden plaetje tot men vuur geven wil . Oock is mede
te weten dat de Stucken van deſe fancquen niet alle te gelijck
moeten los- geſchoten worden ; maer eerſt van de bovenſte
ofte onderſte , en dan van een andere ; en konnen die , welcke
in de lagere flancquen zijn , gewaerſchuwt worden om ſich
in’t voor -beſchreven huysken te logeeren , ofte in den ingang
van de verlaegde flancquen , foo deſe heerlijcke muſijck heo
' t gehoor te veel verdooft.

Van de Graften .

Aer zijn tweederley Graften , te weten , natte en droo

D ge .

Van de drooge ſal ick daer na ſpreken , wantde

lelve een heel ander profil vereyſchen ; doch nu alleen
verhalen van de natte :
maeckt worden ,

waer toe ſy dienen , en waeromſe ge

is een yder bewuſt;

het fatſoen en maken

belangende , ick geve haer een bequame wijdte, doch na gele
gentheyt van plaetſen , wijder ofte enger : daer goede gront
is , make ickle ordinary ſoo breet als de lengte van de flancq is ,
welcke perpendiculaer op de courtine valt, ofte io roeden , en

ſoo diep als ick aerde van nooden hebbe tot den wal .

Die be

luft is om te calculeren , kan door rekening haer diepte vin
den volgens de profilen ;ز

de diepſte eſtimere ick de beſte

ſoo wel in drooge als natte plaetſen.

Om dan de gront- linien

der Graften te deſigneren , treck ick paralell- linien met de
facen , in ſulcken diſtantie als ſy breet moeten weſen ,

daer

deſe pararell- linien malckander ſnyden , 't welck in reguliere
plaetlen in’t midden voor de courtinen en Bolwercks-punten
moet weſen ; dit zijn de eynden der gront- linien ,

gelijck in

de Figuren Num.IIÍ , en 4,te ſien is.Recht voor het Bolwerks
punct make ick de circkel-boge 1 , 2 , 3 , in diſtantie van de
wijdte der grafte , fiet de Figure Num . II by Y ; en dit is ge
noegh van de natte Graften .

Des profils ſtructure van de Wallen aen de Ravelijns ,
Contra -guardes, Bedeckte vvegh , en vvat

daer aen dependeert.

E Wallen aen de Ravelijns , welcke aen de Contra
Duardesannen zijn,amalie ick wat hooger eo ftercker
,
en die van de Contra - guardes lager en lwacker.

Des

gelijcks die van't Ravelijn voor de Contra - guarde, noch iets
ſwac
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Als
.
ſwacker en lager , en ordonnere de profilen als volght
,
dan
is
de groote Wal met haer borſtweer 20 voeten hoogh
make ick het annexe Ravelijn met fijn borſtweer 13 voeten
hoogh ;

de kruyn van de Wal ,

van’t parapet af te rekenen ,

20 voeten; de ſuperficie van 't parapet 12 a Is voeten , de relt
na proportie ; de Wal van de Contra -guarde met haer para
pet wordt 11 voeten hoogh ;

de kruyn

der ſelve 16 a 18 voe

ten breet van de borſtweer te reeckenen ;
venſte ,

van 10 tot

des borſtweers bo

15 voeten ; de reft reguleert ſich hier na .

De Wal van ' t buytenſte Ravelijn met de borſtweer maeck ick
9

voeten hoogh ; de boven-breete der borſtweer mede van

10 tot

15 voeten ; de Wal- ganck van 12 tot 16 voeten ;

de

Graften van so tot 60 voeten wijt , hoe dieper hoe beter ; de
Bedeckte wegh van 15 tot 25 voeten ; het parapet van dien
6 voeten hoogh ;

het doceren , oft eſplanade reguleert ſich

.
na des Contra-guardes -wal

Om hier nader verklaring van

te hebben , belier de profilen Fig . 8 ,

welcke beyde volgens

haer bygaende mate gemaeckt zijn , en vertoont de bovenſte
her profil

van

de Courtines -wal met

Graft, nevens de

zijn

voor- leggende

geheele capitael-linie niet het profil van't

binnenſte Ravelin , ofte Contra - guardes Ravelin en desſelfs
Grafte , welcke continueert by de letter A , A ;

de reſterende

ſpacie is de capitael van't buytenſte Ravelin met zijn Profil
en Grafter , als oock desſelfs Bedeckte wegh en eſplanade ,
't welck in de kopere plaet Num . 4. by de III maniere met de
linie

K ,W

.
aengeweſen wordt

Het onderſte profil wijſt aen

de dickte des Wals op de facen , de wijdte der Graft de diſtan
tie van de Contra -guardes -wal,

met het profil van dien ; en

de wijte van de ſelve Graft , welcke vervolght by de letters
B , B , daer de Bedeckte wegh en eſplanade mede aen vaſt is .
Dit is genoegh van de profilen der natte Graften voor de er
varenen in

deſe kunſt . " Daer drooge Graften zijn maeck ick

heel andere profilen , want men moetſe na gelegentheyt der
plaetſen ordonneren. In de Plaet Num . VI worden twee ver
ſcheydene drooge Grafts-profilen aengeweſen :

in de Graft

1

van d'eerſte by de letter A is de cunette ofte valſche Graft

1
met een dun gepaliſſadeert borſtweertjen verſien ,welcke dient
tegen entre -prinſen , en is mede heel goet in belegeringen ;
wiens gebruyck ick beſchryven ſal in’t ander deel van de de
fentien en attacquen . De Contra - guardes en Ravelins-graften
konnen mede tot op de helft ofte over ' t derde part , van den
Wal af te rekenen ,

verdiept en met palliſſaden tegen den
aen .
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aenloop verſterckt worden , gelijck by de letters . C
bemercken is :

en D tę

de binnenſte doctringe van de groote drooge

Graften moet met een muur opgehaelt worden , als by E , E te
Deſe muren moeten dick en hoogh , na gelegentheyt

ſien is .

der plaetſen ,
worden .

en der Princen ofte Heeren beurſen gemaeckt

Boven deſe muren

op den barm plantmen Hage

doorn - heggen , welcke of gevlochten worden, als by F

en D ,

ofte men plant die in’t wildt, en laetſe dicht door een waſſen ,
als by

C'en G.

goet , want ſy, met

Deſe zijn mede heel

!
hare wortels de aerde doen vaſt ſtaen.

Het profil A vervolgt

by de letters H , H , alwaer de inſnydingen der twee Bedeckte

1
wegen ſonder Graften aengeweſen zijn .

In den Architect oft

+
Bouwer der drooge profilen wordt groote ervarentheyt van
Oorlogs-practiquen gedeſireert; want men moetſe met groo
te kennifle maken , en ſoo gemaeckt zijnde , preferere ickſe
verre voor die met water - gevulde , waer van ick in de defen
tien reden ſal geven .
Het profil van de geretireerde flancquen is te ſien Num . V ,
Fig. 8 , na ſijn byſtaende mate.

In de ſelfde Plaet zijn mede

te ſien , namentlijck een Bolwerck met een

gedeelte van de

courtinen aen weşr-zijden, foo als’t van binnen ſich

vertoont

Fig.12 , Num. V. Fig. 11 is een Bolwerck tegen de flancquen
te ſien , welcke gront van twee Bolwercken in de Fig.10 ge
deſigneert is .

Fig. 9 is een perſpective van de Contra -guarde

met haer twee Ravelijns , namentlijck het annexe , en het ſel
ve welck op de wijſe van een Eylandt daer voor leydt .

In de

Plaet Num . V II is de perfe & ie van dit geheele werck te ſien.
Eerſtelijck de gront-linien van twee Bolwercken van een elf
hoeck na’t middel-royael, wiens buytenſte poligone 90 roe
den is , waer in de diſpoſitie

van't geheele werck perfect te

fien is , met die van de Contra- guarde , benevens haer Rave
lijns en Contra -eſcarpe.
werck in profil leydt ;

In’t tweede is te ſien hoe het heele
edoch deſe voorleggende

Contra

guarde heeft een andere diſpoſitie , en is ſonder eygen flanc
quen ; maer wordt van het annexe Ravelijn , en van't gene ,
't welck in ' t Eylande leydt , geflancqueert . Deſe maniere van
Contra -guarden is mede ſeer goet , en bellaet niet veel plaet
ſe.

In de Figuren is dit alles klaer te ſien ,

den verſtandigen geen ander verklaring .

en behoeft voor

Ick heb noch veel

andere ſpeculatien en particulariteyten over deſe manieren
van Fortificeren , welck ick ſoo lang voor my ſal behouden ,
tot dat ick gelegentheyt heb om die in’t werck te ſtellen .
Soo

. VIIL
Num .

Mate
van
go
Rundanese
Roeden
60
3o

...

1

1

90

80

Ma
to
va
n
go
60
50

n
Roede
ntse
Kynla
30

20

so

GO

1
*
I

ܐ

V

£

5

T

1

N

37

G

Soo my de goede Godt geſont ſpaert, tot dat ick de andere
Deelen (als van attacque en defentie , van Mijneren , Contra
mijneren, Vuurwercken en Artillerye , ſoo het bequaemſt kan
gedaen worden ) in’t licht gebrachtheb , ſal men daer uyt de
eygenſchap en deught deſer maniere van fortificeren beter
konnen vatten ;

want dequaliteyt van elck gedeelte der For

tificatie daer fucks-wijſe ſal verklaert worden .

Van de Irreguliere Veſtingen

Alick maer alleen dit ſeggen , dat het te lang ſou vallen
om de manieren van doen in'tparticulier hier aen te wij
S
ſen , 'twelck ick oock onnodigh acht , door dien de
irreguliere fortreſſen van gedeelten van reguliere gemaeckt
zijn
:

men kan dan de calculatien doen na de moderne pra

&tique , en daer na de partyen

op mijn maniere reformeren ,

gelijck in’treguliere aengeweſen is. Daer zijn veel Ingenieurs
die het voor een kunsjen houden , dat ſy eenige plaetſen heel
irregulier fortificeren , al is’t dat fy't wel ſouden konnen ver
anderen. Ick ſtel hier geen glorie in, maer ben ſeer wel te vre
den , als my een foodanige ongeſchickte Figuer voorkomt ,
dat ick die , foo veel als de plaetſe lijden magh , na’t regulier
formeere.

Een reguliere plaetſe , buyten datſe hare defentie

egaeler heeft , is ſy oock bequamer , en beſluyt met de ſelfde
linien meer velt , het welcke ick aldus bewijſe.
recht-hoeckigh recht- liniſch quadraet,

welcker

Daer ſy een
zijden

elck

12 roeden zijn , en devier te ſamen 48 roeden , wiens inhout

is 144 vierkante roeden : fy hier tegen
geſtelt een irregulier
quadraet ofte een romboide, welcke mede vier rechte linien
heeft elck van 12 roeden , dat is 48 de vier ; laet deſe romboide
gemaeckt weſen van twee triangels equilaterael, dan is de
kortſte diameter 12 ,en de langſte 20 roeden 8 voeten , welcks
inhout is dan 124 vierkante roeden 8

vierkante voeten ; hier

uyt is kennelijck , dat de romboide 19 roeden en 2 vierkante
voeten minder houdt als ' t quadraer ; en hoe de romboide
meerder van ' t reguliere afwijckt, hoe ſy minder velts be
grijpt, & c .

Maer dit is 'er van de irreguliere Fortificatien , dat

als iemant de regels en maximen van't reguliere bekent fijn ,
de goede of quade forme,gelijck mede de ſterckte ofte ſwack
te , maer dependeert aen dekenniſſe en experientie van den
Ingenieur, &

c.
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Welcke fouden konnen gedaen worden over defe ma

niere van Fortificeren ;

met de Antwoorden op de

ſelve : waer uyt men 't gebruyck van dit Werck te
beter kan verſtaen.

1.

Vrage.

Aerom worden de flancquen in deſe maniere van
Fortificeren niet perpendiculaer , ofte recht-hoec

W kigh om de courtinen ofte binnenſte poligonen ge
ſet , maer recht-hoeckigh op de raſerende defens
linie ; want men houdt het op deſe maniere cierlijcker te we

1
fen , en konnen de gront- linien op deſe wijſe beter door cal
culatie

gevonden

worden , alſoo men oock meyat datſe de

buyten -wercken , dus gemaeckt ſijnde, beter beſchermen ?

Antvvoort.

Ck geve deſe ſchuynsheyt aen de flancquen om volgende
redenen .

Siet Num . II, als de figure volgens de voorgaen

I
de groote en proportie gecalculeert en

geſtelt is , ofte op

't landt afgemeten, foo ſou de langſte defens -linie de muſquet
ſchoten excederen , daer de voorſchreven

linie nu door de

ſchuynsheyt op de rechte lengte gebracht wort , waer door
ick dit voordeel krijge , dat ick met minder bolwercken , als
de moderne gebruycken , ongelijck meerder plaetſe kan be
ſluyten.

De exempelen ſijn hier voor aengeweſen ; want ick

met een acht-hoeck van mijn groote Fortificatie omtrent op
een halve poligone naer , ſoo veel plaetſe beſluyte, als de mo
derne met een elf -hoeck ofte veſtinge van

elf bolwercken

beſluyten ; waer door ſoo veel onkoſten beſpaert worden , en
blijven de defens - linien op de muſquet -ſchoot. Item , door dit
uytſetten worden de gorgen ofte keel-linien aen elcke ſijde
acht roeden in een elf-hoeck grooter , waer door de bolwerc
ken de gedeſireerde openinge in den inganck verkrijgen ,
welck plaetſe maeckt voor de geretireerde Hancquen , en geeft
bequaemheyt om haeſtigh en lichtſich te konnen retrenche

ren .
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Door deſe obliquiteyt worden de flancquen irede lan

ger , en daerom

bequamer om daer op het behoorlijcke canon

en muſquettiers te konnen logeeren.

Deſe ſchuynsheyt ver

oorſaeckt mede , dat de canonnieren oft ſchietgaten niet ob-'
licque komen ,

en dat de graft recht-hoeckigh van de Aanc

quen gedefendeert wort .

Wat aengaer,dat de perpendiculare

flancquen de buyten- wercken beter ſouden beichermen , dat
beſtaet in geen redenen ; maer dat de ſchuynſe dit beter doen
is kennelijck , om datſe vlacker

tegen

de ſelve komen , en

worden de buyten - wercken beter van de ſchuynſen geſien , als
ſy op deſe maniere gemaeckt ſijn,

II .

& c.

Vrage.

Aerom worden drie Aancquen en den grooten wal
W

boven malkanderen geſet , en noch beneden een

fau

ſebrays flancq , daernochtans het Canon op deſe wij
ſe boven malkanderen ſtaende , het bovenſte niet gevoegh
welcke op de
lijck kan geloſt worden, of het beduyſelt de gene

lagere bateryen fijn .

Boven dien dat het vuer, welck uythet

bovenſte Canon ſpat , op de onderſte ſtucken neervallende ,
de ſelfde ſoude aenſteken eer men fulcks begeerde ?

Antuvoort.

Eſe drie oft vier Aancquen legge ick niet boven mal
kanderen om die altemael met Canon te beleggen ;
D
maer, naer gelegentheyt , de hooghſten met muſquet
tiers , en dubbelde haecken te verſien . Maer ſoo de noodt het
vereyſchte,dat ick een ſtercke contra-baterye op de flancquen
moeſt hebben , ofte dat daer veel Canon moſt weſen , om

het

overkomen der galderyen te beletten : ſoo fy genomen ,

dat

de flancquen alle vier met canon verſien ſijn ; wat ſal my be
letten die te gebruycken naer mijn eygen welgevallen , ſonder
de onderſten te beſchadigen ,ofte het

onderſtaende canon

voor dat men wil aenſteken ; als ick daer mede te werck ga op
de volgende wijſe ? Aen een ſijde van deſe geretireerde Hanc
quen houd ick een perſoon ,

welck kenniſſe heeft , het ſy dan

een Officier van de Artillerye , ofte een ander .
vier wil geven ,

Deſe, als men

commandeert aen 't volck in de benedenſte

flancquen, dat ſy lich ter ſijden de bateryen in de wegh , door
welcke men het canon in de flancquen laet, ſoo lange vervoe

gen ,
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, tot dat de bovenſte geſchoten hebben ; welck ſchieten

van de laetſte geretireerde flancq aenvangt,

alwaer men het

langſte en ſwaerſte canon fatſoenlijckſt kan gebruycken .

Als

dele geſchoten hebben , laden fy datelijck weder , en dan ge
ven die van de tweede geretireerde Aancq vuer,als dat gedaen
is , laden ſy oock terſtont weder , want die geſchoten hebben
( van achteren aenvangende )

konnen

van de daer naervol

gende canonnades niet belet worden , en dit alfoo vervolgende
tot dat de fauſebrays flancq ,

alsmoetende laetſt vuer geven ,

ede gedaen heeft. In deſe tijdt konnen de achterſten wel ten
naeſten by weder geladen en gericht hebben ; alfoo datmen
op deſe wijſe met het canon kan chargeeren ,gelijck of her met
een trop muſquettiers was , ſonder d'een den ander te beletten :
deſe canonnaden worden tuſſchen beyden gefavoriſeert van
de muſquettaden , komende van de ſeconde Hancq ( daer ick
geen canon als door noot ſoude willen logeeren , om

redenen

voren geſeyt) gelijck mede van de tweede flancq van de fau
ſebraye , en oock van de helft des grooten wals Hancq en fa
cen , & c . Belangende dat het onderſte canon van het boven
ſte voor fijn tijde ſoude aengeſteken worden , daer behoeft
geen ander middel toe gebruyckt te worden , als de laet -gaten
met een looden plaer te decken , gelijck men in de ſchepen
doet . Men kan conſidereren of het licht te doen is oft niet ,
een galderye over een graft te brengen , welcke met ſulcken
hagel van canons en muſquetten geſecondeert wordt, & c .

Ewijl hier van ſoo vele

D

Vrage.

Canons geſproken wordt , ſou

der een menighte der ſelve moeten weſen, om

eene de

ſer veſtingen met Artillerye te verſien ; want behalven
dat den grooten waloft het royale werck ſeer veel canon ver
eyſcht, Too ſoude her buyten -werck mede ſijn deel moeten
hebben , om

dat het

ſich

ſelve , foo wel als’t groote werck ,

met Artillerye en muſquetterye defendeert; en ſouden , vol.
gens de plaetſen

der

Ichiet-gaten , op de vier verhooghde

Hancquen van elcke ſijde van yder bolwerck ruym
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ituc

ken moeten weſen ; 't welck 40 canons voor yder bolwerck is ,
en bedraeght in een fortereſſe met ſeven bolwercken voor de
fortereſſe alleen 208 ſtucken ; in de buyten-wercken is by de
annexe halve manen van de contra-guarde aen weerſijden
plaetſe voor

12 , 13 a 14 ſtucken ; loo’t 14 ſijn ,

is’t voor
elcke
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elcke courtine 28,welck voor de contra -guarde van een ſeven
hoeck bedraeght 196 ſtucken Artillerye , en in alles voor het
heele werck 476 ; als men hier ammonitie naer proportie by
voeght , ſoude extraordinaire onkoſten aen de Artillerye al
leen moeten gedaen worden .

Antwoort.

N

deſe mijne Fortificatien heb ick

geen ofte weynigh

meer canon van noode als in de moderne , 't welck ick dus
IN
bewijſe : In een huydendaeghſe ſeven -hoeck moeten voor
elck bolwerck ten minſten acht ſtucken gehouden worden ,
als men belegeringen verwacht , namentlijck op elcken flanca
halve cartouwen ,
3 , en op’t bolwercks-punt twee , dat is 4

2 pelikanen van 3 tot 8 ponde yfer ſchietende, en 2 halve ofte
heele ſlangen naer gelegentheyt.

Daer by dan gemeenlijck

in’t generael wel 4 ofte 6 heele cartouwen worden gevoeght,
om op

contra -bateryen te gebruycken ; deſe te lamen ge
rekent maken 56.'t Ishet oude gebruyck ,dat men in veſtingen
van confideratie altijdt tweemael ſoo veel ſtucken in de arce
nalen ofte tuygh -huyſen houdt , als men op de wallen heeft ,
om de plaetste vervullen van de gene die gedemonteert wor
den ofte komen te ſpringen , oft anderſins verongelucken ;
oock mede om op de kroon- en hoorn - wercken te gebruyc
ken : Dit getal in alles is 188 ; welcke de moderne Ingenieurs
in hare wercken ordonneren : deſe diſtribuere ick in mijn For
tificatien in tijdt van geen belegering aldus ; op elck middel
ſte flancq van den grooten wal 2 , en op elck bolwercks -punt 2 ,
maken 6 voor yder bolwerck ,

komt voor’t royale werck 42 ;

in de contra -guarde behoeven geene , maer ſoo menſe ten allen
reſpect daer woude planten , kon men neffens elcks annexe
halve mane 2 ſetten ,maecktvoor elck courtine 4 , en 28 voor
ſeven courtinen , in’t geheel 70 ſtucken : dan is deplaetſe ront
om , ſoo wel de binnen- als buyten -wercken met Artillerye
verſien.

Maer in plaetſe van deſe 28 ſtucken op de flancquen

van de contra -guarden te plaetſen , ſou ickſe bequamer achten
op’t annexe ravellijn, om

dat ick daer de buyten -wachten oft
corps deguarden houde , welcke de contra -guarden van bin

nen flancqueren ; en de vyant , welcke met entrepriſen de
groote graften ſoude willen paſſeeren , van achtere berſaliere
oft treffe.

Maer in tijdt van belegeringe deyle ick mijn canon

heel anders , en doe als volght . In den eerſten aentocht ofte
beren
F
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berenninge neem ick mijn lichtſte canon en ſtel het op de
punten van de

contra-guardes ,

om daer mede

des vyants

quartieren , ſoo veelmogelijck is, te elongeren ; doch als de

dat ick ſie aen welcke kant ſy haer
quartieren geſloten ſijn en
,
approches openen , het ſy dan dat ſy 'er 2 oft 3 willen aen
2
brengen , daer ' t nochtans ſelden geſchiet dat ' er meer als
met ernſt gevoert worden , maer wel een derde om te diver
teren .

Genomen ſy brengen twee loopgraven aen , met welc

ke ſy twee bolwercken ſullen aentaften ; om deſe loop -graf
ten

voort te brengen , is ’ t voor de beleggers noodigħ bate

ryen op te werpen ,

om

door haer faveur de arbeyders met

meerder ſekerheyt te doen wercken.

Tegen deſe bateryen

richte ick contra -bateryen , te verſtaen als fy foo tot op iso
ofte 200 roeden naerderen  ;زdeſe tegen- bateryen kan ick over
al maken , foo

wel in ' t buytenſte ravellijn voor de

contra

guarde , als op de facen van de contra -guarden ſelfs, waer toe
ick dan eenige ſware ſtucken gebruycke : op de andere bol
wercken ofte buyten -wercken is dan weynigh geſchut , als al
leen falconetten ofte van ander kleyn caliber , meer van noo
de . Als dan de beleggers met de fappen en loop -graften, naer
alle

difficulteyt, ſoo wijdt gekomen fijn , dat fy de contra

guardes graft willen paſſeeren ,dan gebruyck ick nergens geen
ander geſchut meer , om de buyten -wercken te beſchermen ,
als op deflancquen van de contra- guarden ,
Fortificatien naer ' t groote royael
ken .

alwaer men in

14 foude konnen gebruyc

Doch ſoo twee bolwercken te gelijck aengetaſt worden ,

kan men de graften en facen oock maer van twee tegen elck
overſtaende Hancquen defenderen , op welcke twee dan

28

Soo der drie bolwercken

ſtucken geſchuts louden komen .

geattacqueert worden , moetender 42 weſen . deſe ſtucken kan
ick altijdt weder van de flancquen in't annexe ravellijn retire
ren , en van daer tot in de fauſebray des grooten wals , en
voorts
ор de flancquen van den grooten wal, welcke tegen de
geattacqueerde facen over ſijn , en behoeven in alle
oock op deſe flancquen niet meer als

geval

14 ; want de vyant daer

niet meer als 10 tegen ſtellen kan met voordeel , die malkan
deren niet in de wege ſtaen.

Genomen men wilder op elcke

ſchouder ofte flanco 18 hebben ,
54 canons maken , als men

ſouden voordrie Aancquen

deſe mede drievoudigh neemt,

maeckt het getal 162 in’t geheel .

Hier uyt blijckt , datin

mijn Fortificatie geen canon meer van nooden is als in de
moderne ; en men ſoude fich in tijdt van noot heel wel met
het
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hetderde part , te weten 54 , in een Fortereſſe van ſeven bolu
wercken kunnen behelpen , als daer een Gouverneur van ken
niſſe de directie binnen hadde : maer door gebreck van ſulcke
luyden verlieſt men haeſt de beſte Sterckten ; want laet een
plaetſe noch ſoo voorſichtigh gemaeckt weſen, als iemantdaer
in gebiedt die geen kenniſſe heeft , foo helpt het alles niet .

I

V.

Vrage:

At ſullen deſe manieren van Fortificatie wel meerder
n
W

koſten als de huydendaeghſ
ch

e

deelten veel grooter vallen;

en moet aen de gereti

reerde flancquen veelmeer geſpendeert
ſimpele, ſoo om de ſchietgaten als om

, dewijlſe in hare ge

worden , als aen de

de verlagerde bateryen

te maken : de wal van het groote werck ofte van de Fortereſſe
moet nootwendigh mede iets hooger weſen, als die van de mo
derne , om dies te beter over den wal van de contra- guarde te
konnen commanderen , en met deſe contra- guardes wortme
de ſeer veel veldt beſloten , dat koſtelijck

valt op plaetſen

daer ſulcks van de gemeenten ofte eygenaers moet gekocht
worden

Antwoort.

Ls dit werck wel geconſidereert wort , ſal men bevin
den dat de onkoſten ſeer weynigh differeren ſullen van

A
de moderne , als 'er op gelet
vijf-hoeck ſoo veel en

wordt dat ick met mijn

meerder plaetſe beſluyte , als de mo

derne met een ſes - hoeck , blijvende evenwel mijn ficherende
defens - linie op de muſquet - ſchoot, waer meê dan de onkoſten
van een courtine en een bolwerck in een pentagone gewon
nen worden .

Wat de onkoſten der geretireerde Aanequen

aengaet , daer tegen ſtelle ick de twee facen der moderne fau
ſebrayen, die ick nietmake , gelijck mede de onkoſten welcke
gedaen moeten worden in 't uytgraven der graften voor de
courtinen , daer in mijo Fortificatie op verre na ſoo veel aer
de op dat gedeelte van de graft niet wort uytgehaelt.

N.

B.

Het is niet van nooden dat men deſe fancquen rondtom
de veſtingen, als menfe maeckt,datelijck in deſe ordre brengt;
men kan

de eerſte

verlagerde fancq van den grooten wal,
F 2
welcke

V
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welcke op de gront-linie komt , wat hooger als ordinaris op
maken , en leggen
ſettende

2 a 3

voorts paliſſaden

hooge komen als den

bancquetten achter de borſtweer ,
boven op ' t parapet , welcke ſoo

grooten wal ; en als men belegert is ,

dewijl de buytenwercken gediſputeert worden , heeft men
tijdt genoegh om alles in ordre te brengen .
Aengaende de groote circuit der contra - guarde,
koſten , die daer aen gedaen

worden ,

de on

ſijn weynigh , dewijl

men het ingeſloten landt en wal en alles , gelijck voor geſeyt
is ,

by tijden van vrede tot civile gebruycken foo welmach

imployeren, als of deſe wallen daer niet en waren : boven dien
ſoo ſy geſtelt worden tegen de moderne buytenwercken , als
tegen halve manen , hoorn- en kroon-wercken , tenailles & c .
gelijck aen vele veſtingen ſijn, fal men bevinden dat deſe mijn
contra - guardes ſoo vele traynoft plaetſe niet ſullen beſluyten ,
en oock ſoo veel niet koſten.

Men ſou noch konnen ſeggen ,

dat deſe mijne Fortereſſen meer volcks tot defentie ſullen ver
eyſchen als de moderne : hier op dient men te weten ,hoe de
beſettingen moeten geſchieden in

tijdt van attacque ; ſal maer

alleen dit antwoorden , dat men de buyten -wercken eerſt wel
moet verdedigen, en om dat wel te doen in mijn Fortificatien ,
behoeft niet meer volcks als in eene der moderne ,

diemaer

een bolwerck meer heeft als eene der mijne ; dewijl ick , na
mijn ſtelling, met minder bolwercken meerder plaets inſluyte.
Ick ſal dit maer hier meê

bewijſen , als de Aancquen wel ver

ſien ſijn, dat de fronten dan lichtelijck gedefendeert worden ;
want daer in beſtaet de ſterckte der veitingen , en konnen in
comparaiſon geſtelt worden by een menſch die ſtercke en
lange armen heeft; het is notoir dat deſe ſich beter kan weeren
als een die korte verkrompene ſtijve armen heeft.
hier mede dit kleyne wercksken ,
Liefhebbers ſal aengenaem

Ick beſluyt

vertrouwende dat het den

weſen ; en aenporren , foo ' t haer

niet gevalt , iets beters in ’ t licht te brengen .
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En geval van de Liefhebbers der Ingenieurye die noch
ſtudeeren , voege ick hier by een Kort begrijp, aenwij

T
ſende daer in hoe men met geringe moeyten alle cal
culatien , tot deſe wetenſchap dienſtigh , alleen door de tiende
deelinge kan doen , ſonder de verwerringe der gebroken getal
len onderworpen te lijn ; gelijck mede de

manieren welcke

meeſt voorkomen in 't wercken , om den paſſer met faciliteyt
te handelen , & c .

Arithmetica in tiende deelingen.

Eſe rekeninge is niet anders als de gemeene , dan dat
men de teyckens van de gebrokens verſtaet, en die
Ꭰ
D
weet op fijn rechte plaetſe te brengen , en dus is de ma
niere die ick gebruycke.
Eerſtelijck neemteen roede , in’t landt daer ghy fijt ge
bruyckelijck , ofte wat mate dat ghy voorneemt, daer ghy na
wilt laten wercken , en neemtſe voor een geheel ; daer naer
deeltſe in 10 gelijcke deelen , en neemt een deel voor een voet;
de voet deelt weer in 10 gelijcke deelen ,

en een daer van

neemt voor een duym ; de duym deelt weder in 10 deelen , en
noemt d’eene een grain ; de grain deelt weder in 19 , een deel
daer van noemt eerſte ſcrupel , en deſe deelt weder in 10 , en
een deel daer van heet tweede ſcrupel , en ſoo voort tot de
tiende ſcrupel toe ;welcke tiende fcrupel is een 10000003000 part van
een roede , en is ſoo kleyn dat het niet anders als met het ver
ſtant kan begrepen worden , de teyckens ſijn deſe volgende:
beteyckent roede ofte geheel
O
derde ſcrup

voet
'

vierde ſcrup:

grain

eerſte ſcrupel

tweede fcrup.

ſeſte ſcrup

vijfdeſcrup.
8

☺

(6 )

duym
)

en foo voort

tot de negende ſcrupel toe .

Additie in tienden .
Bſerveert hier de ſelfde maniere als in de additie in 't

Ocheel; maerneemt achtdat deteyckensvan hetge
broken van eener aert onder malkanderen geſet wor
den , als roeden onder roeden , duymen onder duymen, & c .

Exempel.
roed . voet.
En wil adderen

2

M

(1)
3

duym grain ſcrup'. ſcrop ". ſcrup"'.
( 3)
7
4
3

roed .
tot
89

2

3

» , foo fette ick de roeden onder de roeder ,
4
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onder 89 0 , en de ander teyckens

E

oock onder malo

kander , gelijck te ſien is Beglys
en daer de teyckens man
91.581023 6 ;
queren vervult de plaetſe met o , en ſet de laetſte teyckens
der gebrokens in een kromme oft ronde ſtreeck achter aen ,
welck aenwijſt hoe vele gebrokens daer fijn , als in't Exempel
te ſien is , en is de fomma

91.581023 6

dat is 91 roeden ,

s voeten , 8 duymen , 1 grain , o eerſte ſcrupel,2 tweede ſcrup.
en ſoo voort ; en om dat het teycken

der gebrokens 6 is ,

moet men 6 letteren van achteren af tellen , en ſoo veel fijn de
gebrokens .

Subſtractie in tienden .

S

Telt hier mede de teyckens van eeneraertonder malkan
deren , en daer ſy manqueren vervult de plaetſe met o .

Exempel.
Daer ſijn 56.32 ©
de

af te trecken van 982. 3450 , ſoo ſet

982. 345 3 ° en de

56. 32

daer onder , alloo dat de

56. 320 3 roeden onder roeden komen ;
reſt

926.025

,en ſoo voort in alle voorvallen vult de plaet

ſen der teyckens mer o daer ſy niet en ſijn .

Multiplicatie in tienden
Olght hier mede de gemeene regel , maer ghy moet
de teyckens van de gebrokens te ſamen addeeren.
V
Exempel
.

53.26 ☺
4.3 21 (3)
5 326
10652
15978
21404
2311 3646

Diviſie in tienden .
Olght oock de ordinari maniere , maer men moet hier
het teycken van den diviſor ofte deylder trecken van't
teycken des dividendo , ofte dat te deylen is : en by
aldien het getal dat te deylen is , kleynder waer als daer het
meie
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meê moet gedeylt worden , ſoo doet daer ſoo veel o by tot
dat het ſoo groot wort .

Exempel
.
Aer ſijn

te divideren door 3482

15.76

, hier is

grooter als’t dividendo , addeert dan daer
ſoo veel o by , tot het ſoo groot ofte grooter wort, als

D de diviſor

hier oooo nullen , en ſal komen

5.760000

, deſe divideert

nu door 3482 ~ , als men in gemeene diviſien doet , en ſtelt
de teyckens als hier te ſien is , komt

14 G
1887 ( 2

1652
);om

nu te weten wat gedeelten

227,88 ( 2
het ſijn ,

foo treckt de teyckens der

876wøøs
gebrokens af, als 4 van 6 , reſt 2 , en
3482222
34888

165

21

deſe twee is het teycken van’t facit ,
als te ſien is ; en dit is een generale

5
maniere

:

daer ſchieten noch 772

over , ſoo ghy daer noch meerder ofte kleynder gedeelten
van hebben wilt , ſoo ſet ſoo veel nullen daer achter aen , tot
dat het ſoo kleyn wort als ghy begeert.
Ν

Ο

Τ

Α.

Oft ghy een o daer achter ſet , ofte met 10 multipliceert ,
is een ; en wordt daer door in 10 minder gedeelten gebracht,
&c.

Regel van drien in tienden .
En houdt de ſelfde maniere als in’t geheel ,

en alſoo

ſy in multiplicatie en diviſie beſtaet , loo neemt de vo
Mai
mul
ntiplicatie
rige regels in acht
.

Exempel.

-50

-72

3

72
35 )

2
7 8

Ø 4

3 3

3 4

De proeve doet dus : ſeght 7

{ 1169 facit.

geeft 116 @ wat geeft 3 ( 4 ) ?

facit in de multiplicatie 348 , daer de 2 die reſteerden by ge
daen , komt 350 (4 ), deſe met 7 gedivideert , komt 50 (2), en
de o wegh gedaen als niet makende , dan blijft het teecken ( 1),
en komtals voren s , en is de operatie goet.
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Om den Radix quadraet in tienden uyt te trecken.

getal den Radix te nemen ,

An een gegeven

ſelf oock

in ſijne kleynere gedeelten , ſoo ſet achter het gegeven
V
getal na de rechter-handr.foo veel twee nullen , ofte
oo als ghy gedeelten begeert , en de helft van de nullen is
het teecken des gebrokens dat voor radix komt ; als in dit by
ſtaende exempel te ſien is .

Exempel.

20345, Uyt dit getal begeer ick den radix te hebben tot op
de tweede ſcrupel oft nader ,
dies ſetick ſoo veeltwee nullen
daer by als ick gedeelten begeer, als hier 4 , ſtel daerom acht
nullen daer by , en werck als men in 't geheel doet , gelijck
hier onder te ſien is :

Ł

Z 8

& to68167
718Ł 2 4
3 +
Za 16 7 148
Il

41

2

ol

31

(3 2
79

(12
1

5

Ø Ø (8

|

9 (4 )

2218,848122
2218888Z
1971
Z 218

De Radix is

142 roeden ;

6

nen , en 9 eerſte ſcrupels ofte

voeten , 3.duymen ,
1o deelen

5 grai

van grainen , het

teecken van de bygeſette nullen ofte haer getal is 8 , de helfte
van

8 is 4 , welcke het teecken der gebrokens is , en wordt

dus geſchreven 142.6359

, hier blijven noch 3219 gedeel

ten over : foo ghy den Radix noch nader wilt hebben ,voeght
wederom foo veel twee nullen daer aen , als ghy kleynder ge
deelten begeert , & c .

Uyt een getal den Radix cubic in tienden oft in 't
gebroken te trecken .

Bſerveert de ſelfde maniere als in’t geheel,en ſoo veel
gebroken als ghy begeert , ſoo veelmael 3 nullen ſet
O
daer achter aen , en dit heeft geen wijder verklaringe
van nooden , & c .

De Arithmetica in tiende deelen aenge

weſen hebbende , fal ick eenige trecken en handelingen met
de paſſer aenwijſen ,
dienen .

om ſich daer van na believen te konnen
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Circkel deelen ſal in gelijcke

deelen ,

en de Poligonen van alle reguliere Figuren, tot de
Fortificatien noodigh, daer in beſchrijven.

Aet de gegeven Circkel
VIII Figure I ,

A , B , F, E ,

weſen

treckt daer de diameter

in Num .

A B

door,

L
en waer ly de circumferentie raeckt , als in A

en B

daer ſet een voet des paſſers, en doet de beyde interſectien als
C en D ;

treckt dan uyt de puncten der ſnijdingen een rechte

linie C, D , welckerecht-hoeckigh op de diameter A , B valt :
Deſe twee linien

A , B

gelijcken , en is A , E
Soo ick F

en

C , D deelen den Circkel in

een zijde van den vier-hoeck .

voor center neme, en trecke uyt de diſtantie

F , G een boge H, G , I ,

en dan een rechte linie van H tot I ;

daer deſe boge de circumferentie ſnijdet, als H , I ,
zijde

van den triangel equilaterael ,

ſchreven kan worden .

De helft van deſe linje als

van een twaelf -hoeck , neemt

getrocken tot

de linie G , L

H , K is een

I, B is de zijde

K voor ' t centrum ,

diſtantie A , K beſchrijft de Circkel- boge
de ſnijdinge L

die is een

die in deſe Circkel be

poligone van een ſeven -hoeck, en de diſtantie

hoeck ,

vier

uyt de

A , L , de linie uyt

A is een zijde van den vijf

is die van een tien -hoeck ,

G , N

van

een ſes-hoeck , E en B zijn de centers van debogen G , M ,
welcke linie het vierde deel van de circumferentie in tween
deelt , en is N , B

de zijde van een acht-hoeck , deelt de circ

kel- boge H , F , I in drie gelijcke , twee deelen daer van , als
H , O , is een zijde van den negen -hoeck, van L
zijde van een elf -hoeck ,

tot

P is de

E , Lºis die van 16 zijden.

Een ander maniere om de zijden van een yder regu
liere Figuer, die in een circkel kan beſchreven

vvorden , te vinden .

It geſchiet aldus , deelt de circumferentie in vier ge
lijcken , en dan des Circkels in foo veel gelijcke dee

D
len als de Figure zijden ſal hebben ,

neemt dan vier

deelen daer van , dat ſal de lengte des poligons weſen van de
Figuer die ghy ſoeckt.

G

Exem .

So

V

E

R

S

T

E

R

C

K

T

E

Exempel.

E Circkel

in de Plaet Num . VIII ,

C , P,V , R ,

Figuer II , is eerſt in vier gelijcken gedeelt door de twee
diameters

Q , V , en P, R ,

gelijcken gedeelt , vier deelen
tien -hoeck als de lengte

is in tien

Q, P

part

á

daer van is een zijde van een

K , P ,

welcke tienmael om

de cir

cumferentie gedragen , formeert den regulieren tien - hoeck ;
desgelijcks doet met alle andere Figuren , altijdt

des Circ

kels in Too veel deelen gedeelt als ghy zijden begeert, en vier
deſer deelen , met een paſſer genomen , maken de zijde. Deſe
maniere kan door rekeninge mede beweſen worden .

N.

B.

In't maken der Geometriſcher Figuren moet men altijdt
den Paſſer perfect op de linien ſtellen , en met de voeten ſoet
jens teeckenen, om perfecter de operatien te doen .
Daer zijn noch vele andere manieren , die wy om kortheyts
halven ſullen voorby paſſeren .

Om een linie met de eerſte openinge des Paſſers te deelen
in foo veel gelijcke deelen

E gegeven linie is D , E ,
D

welcke ick in tien gelijcken
,

neerde linie

B , H ,

als ghy wilt.

treckt

en doet de Paſſer open na

geval
de

len , teeckenende met ſoodanigen wijdte ſoo veel deelen op
linie als ghy begeert ; hier in tien van
het tiende op

H,

na H ,

en komt

op deſe B , H maeckt den triangel equila

, en treckt uyt A de linien

terael B , A , H
A M , &c .

B

Door de deelen der linie B , H

AI , AK , AL ,
hebt ghy dan een

triangel die proportionaliter verdeelt is : neemt voorts de ge
G,
geven linie met den Paſſer als D , E , en brengtſe van A tot
als oock van

A

op P , en treckt de linie

P , G , welcke

D, E

gelijck is , en door de doorgaende linien in 10 gelijcken ge
deelt , gelijck mede de linie F, G , welcke begeert is, en loo
met alle anderen die voorkomen .

Eers

V

E

S

T

I

N

G.

Een perpendiculare op een gegeven linic
te laten vallen .

E gegeven linie is

G , F , en op het punct

de perpendiculaer G , H

G

wil men

hebben , foo ſet den eenen

D
G , en doet den anderen na gevala

voer des Paſſers in
len

ops als hier tot I ,

G, F ,

van daer maeckt de circumferentie H,

en waer deſe de linie

G , F

ſnijdt als in

F ,

van daer

treckt een linie recht midden door ’ t centrum tot ſy de
cumferentie raeckt in

H ,

en van ' t punt H

cir

treckt de linie

H , G , welcke recht-hoeckigh of perpendiculaer ſtaet op G , F .
Daer zijn noch veel andere manieren , die ick kortheyts hal
ven voorbyga .

Uyt een gegeven punt op een linie een perpendia
culaer te trecken .

Et gegeven punt is A ,

de linie B , C in de Fig.5 ; ſtelt

den eenen voet des Paſſers in het punt

A,

makende

H
met den anderen de boge
op twee plaetſen , als in B en C ;

B , C , welcke de linie ſnijt
op deſe punten ſet een voet

des Paſſers , den anderen na gevallen openende als tot
en maeckt van
uyt de diſtantie

D ,

deſe punten de interſectie der bogen in D :
D, C ,

door ' t gegeven punt A

en treckt een linie van de interſectie
tot de linie B , C , en is perpendicu

laer op B , G.

Om den Triangel equilaterael te maken .

P de linie

B , H

in Fig . 6 ſet den

eenen voet des Paſ

ſers in B , mer den anderen neemtde diſtantie B , H ,

O
en maeckt daer meê een boogh in A , als oock uyt H ,
daer deſe bogen ſich ſnijden ,

is het derde punt des

trian

gels , en treckt van daer de linien AB , AH , en is den trian
gel gemaeckt.

G2

Een

V
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R

E

S

T

E

R

C

K

E

T

Een Triangel te maecken van drie rechte voorgegeven
linien , hoe sy oock mochten weſen ,

als detwee

wat langer zijn als de derde, ofte niet korter.

E linien zijn AB , CD , EF ; neemt dan met de Paffer
de lengte van eene linie van drien die ghy voor baſis

D
begeert, 't welck hier A, B is , en mercke twee punten ,
in

H

een , het ander in

L , uyt het punt

L

beſchrijft de

lengte der linie C , D meteen boge in K , en uyt H de lengte
der linie E , F ,

en ſnijt de gemaeckte boogh in

K

, en daer

is het derde punt, treckt van K de linie K ,H , gelijck E, F ,
K , L , gelijck C, D , L , H ,

gelijck A , B , &

c.

Drie punten , in geen rechte linie ftaende , in een

circumferentie te trecken .

E punten zijn 0 , P , Q, maeckt dan de gelijcke ſnij
nt , als
dingen aen wederzijden van het middelſte pu
D
van P en oock van Q , welcke geſchiet in V, desge
gelijcks uyt 0 ,
lectien V en
P , O.

en komt in s , treckt dan door ſulcke inter

5 , welcke perpendiculaer ſtaen op Q , P ,

Daer deſe ſich raken als in R

Fig.7 . Num . VIII

is’t centrum

en

( als in de

te ſien is ) des Circkel-booghs O, P , Q.

Die getrocken , & c.

De ſelfde maniere houdt oock in't vinden des centers van
een Circkel-boge ofte heele Circkel .

Een gegeven Circkel in 360 graden te verdeelen, en daer een
Inſtrument van te maken , dat de Landtmeters
Winckel -kruys noemen , ofte Aſtrolabe
.

It inſtrument heeft groot gebruyck in Matheſi, alſoo
daer door alle ongenakelijcke diſtantien, hooghten en

Ꭰ
laeghten worden afgemeten , waer van ick’t gebruyck
op zijn plaetſe in de volgende deelen ſal verklaren , en wort
op deſe maniere verdeelt.
De Circkel A , B , C , D eerſt in vier gelijcken gedeelt door
de twee diameters A , B en C , D , neemtdan met een Paſſer
de

perfecte lengte eens halven diameters des Circkels ,

A , E

ofte

E , D ,

als

met welcke diſtantie den Circkel in ſes ge

lijcken gedeelt wort ; en op volgende wijſe in 12 ; met deſe
openin

V

S

T

I

N

G.

$3

openinge des Paſſers ſet den eenen voet in C , mer den ande
ren maeckt op de circumferentie de teeckens aen weêrzijden
in F en

G

, desgelijcks uyt D in b

De circum

en L , &c .

ferentie is aldus perfectin 12 gelijcke partyen gedeelt .
gedeelte D , A

ofte

Hec

des Circkels , begrijpt 90 graden als

van 360 graden , F, C

als – part 60 graden ,

en

D ,H

als

a part 30 graden , deelt daer na een twaelfde part als D , H
ofte D , L in tween , als in O en P , en begrijpt een ſooda
nigh deel 15 graden , deelt daer na een deſer deelen als D , O
in 3 gelijcken , dan vervat eene deſer drie deelen s graden , en
dat dan in s perfect gedeelt , ſoo is eene deſer een graed ,welc
ker 360 de heele circumferentie van een yder Circkel beſlaen
groot ofte kleyn , en zijn altijdt proportioneel de kleynſte
Circkel die gemaeckt kan worden tegen de grootſte Sonnen
circkel , ofte eenige ander Aſtronomiſche Circkel; want foo
ghy uyt een centrum verſcheyden Circkels treckt, en uyt her
lelve centrum tot aen den buytenſten Circkel verſcheyden
halve diameters, de bogen , die in de binnente Circkels dan
afgeſneden worden , begrijpen even ſoo veel graden als die in
de buytenſte, & c.

een minut 60 ſecon

Een yder graet begrijpt 60 minuten ,
den ,

een ſeconde60 tertien , een tertie 60 quarten ,

voorts ;

8.
6. 7. *
5. :
4 . J:
en wort aldus geſchreven grad

en ſoo

en beteeckent

4 grad . 5 min . 6 ſecon . 7 tertien , 8 quarten .
Hoe men allerley ſoorten van Ovalen met

de Paſſer kan

trecken is te ſien by de teeckens 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

en behoeven ,

mijns oordeels , geen wijder verklaringe, dewijl de manieren
van wercken uyt de Figuren genoegh bekent konnen worden .
By 6 is een Ovael,welcke met een touweken en 2 a 3 ſpijckers
kan gemaeckt worden : deſe wijſe komt in de Architectura ci
vilis veel te pas om ſchuynſche gewelven te maken.

By 7 en 8

zijn tweederley ſpirale linien te ſien , wiens ſtru & ure mede uyt
de Figuren wel kan bekent worden .
En hier mee heb ick de voornaemſte trecken des Paſſers ,
die tot het Geometriſche gebruyck dienen , aengeweſen.
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Tot

Tot

den

Boeckbinder.
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Stelt de Figuren aldus:
Num .
II.

1.

voor

voor

fol.

Num .

8

V.
VI.

30

12

fol.

III.

22

VII.

34
36

IV.

28

VIII.

48
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