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David Portius en zijn kaarten 
van de vesting Breda in 16251

door

FRANS BUIJS

Inleiding

In de zeventiende eeuw stonden bij de oorlogvoering in de Lage Landen de be-
legering en verdediging van vestingen centraal.2 Een belangrijke rol was daarbij voor 
de militaire ingenieurs weggelegd. Zij ontwierpen de vestingen, voerden verbeterin-
gen door en waren bij de aanleg daarvan nauw betrokken.3 Een van die ingenieurs 
was David Portius uit FrankenthaI (D). In 1625 tekende hij een fraaie en zeer pre-
cieze kaart van de stad en de vesting Breda. De kaart, die door Portius op 16 juni 
1625 gedateerd werd, is destijds niet in druk verschenen en daarom uniek. De kaart 
bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag, en wordt de Haagse kaart ge-

1  Kaart van Breda door Jacob Kemp zoals afgebeeld uit 1593. Pen zwart. 54 x 39 cm. (Bron: P. van der Pol, 
Breda in kaart, 2002. Origineel Nationaal archief, inv. nr. 4 VTH 3145).
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noemd om hem te onderscheiden van de Londense kaart, een andere kaart van 
Breda die Portius in dezelfde tijd gemaakt heeft.4 De Haagse kaart is historisch gezien 
de eerste goed gedetailleerde kaart van de vesting Breda. Voorafgaande kaarten zijn 
in 2002 in Breda in kaart gepubliceerd.5 Een voorbeeld is de kaart van Jacob Kemp 
uit 1593 met daarop aangegeven de bastions en de sluis, maar verder geen details van 
de stad. Andere kaarten geven de diverse belegeringen van de stad weer die tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog plaatsvonden. Een voorbeeld daarvan is de kaart van de 
Antwerpse drukker Abraham Verhoeven, waarvan door de gebruikte schaal het on-
mogelijk is de details van de vestingwerken te zien.6

Voor een goede beoordeling van de kwaliteit en de historische waarde van zo-
wel de Haagse als de Londense kaart is het noodzakelijk inzicht te hebben in het leven 
en werken van David Portius. Hoe werden zijn kwaliteiten als militair ingenieur 
door zijn tijdgenoten beoordeeld? Hoewel Portius ten aanzien van de vestingbouw 
en de belegeringskunst van de zeventiende eeuw vele sporen heeft achtergelaten, is 
er van zijn opleiding tot militair ingenieur en zijn verblijf in Breda in 1625 weinig 
bekend geworden. Antwoorden op de bovengestelde vragen moeten daarom op een 
meer indirecte manier verkregen worden. 

In zijn publicatie over de militaire topografische kaarten en stadsplattegronden 
van Nederland schrijft F.J.W. Scholten:

Vrijwel zonder uitzondering omvatten de genoemde plattegronden niet meer dan de 
vestingwerken van de desbetreffende stad, soms met enkele topografische hoofdlijnen. 
Slechts bij hoge uitzondering is ook de verdere topografie van stad en omgeving met 
straten, huizen, tuinen etc. afgebeeld; straten staan ingetekend op de plattegronden 
van Nieuweschans en Weesp; een andere plattegrond van Nieuweschans omvat, 
behalve de vestingwerken, bovendien enige topografie van de omgeving en een 
plattegrond van Breda toont zowel straten als omgeving. 
De afgebeelde vestingwerken zijn vaak van tweeërlei aard: de bestaande fortificatiën 
in rood of een daaraan verwante kleur, getekend in ononderbroken lijnen, en de 
nieuw-ontworpen werken in geel en/of in stippellijnen. In de meeste gevallen werd 
een orthogonale projectie gehanteerd; soms werden muren, torens en wallen in opstand 
weergegeven.7

Voor zijn beoordeling van de stadsplattegrond van Breda heeft Scholten de kaart 
van Nicolaas Kemp (1593) en de Haagse kaart van Portius gebruikt. Aangezien de 
kaart van Kemp zeer schetsmatig is, heeft Scholten zich bij zijn beoordeling hoogst 
waarschijnlijk het meest door de kaart van Portius laten beïnvloeden.8 

De directe tegenstander van Maurits, aartshertog Albertus van Oostenrijk, had 
trouwens in 1620 aan Pierre le Poivre opdracht gegeven een kaart van Breda en zijn 
vestingwerken te maken. Evenals Portius heeft Le Poivre veel details van de vesting-
werken op zijn kaart weergegeven.9 
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David Portius, een biografisch overzicht

Portius werd in 1600 als zoon van Heinrich en Barbara Portz of Pforz in 
Frankenthal (Duitsland) geboren.10 Doopgetuigen waren Hans Arundeus en David 
Wreffpenning. Over zijn jeugd is niets bekend en vermoedelijk heeft hij in 1625 zijn 
naam tot Portius gelatiniseerd. Omdat in die tijd de halve bevolking van Frankenthal 
uit Vlamingen bestond, die wegens hun geloofsovertuiging naar Duitsland waren 
uitgeweken, is het niet onmogelijk dat Portius het toenmalige Nederlands verstond. 
Dat zou een verklaring kunnen zijn van de Nederlandse teksten op zijn kaarten.

Om in de groeiende behoefte aan militaire ingenieurs en landmeters te voor-
zien, richtte prins Maurits in 1600 in Leiden een ingenieursschool op.11 De instructie 
voor de school, die geen universiteit was maar wel in de gebouwen van de Leidse 
universiteit gehuisvest was, werd door Simon Stevin opgesteld.12 Deze begon als 
volgt:

Sijne Excellentie [prins Maurits] heeft tot dienst van den lande ende bevorderinge der 
geenre, die hun tot oeffeninge van het ingenieurscap sullen begeven, orbaer verstaen 
seeckere ordre gevolcht te worden in de leeringe, die men daer aff in de Academie tot 
Leyden doen sal als volcht: 
Die meyninge is, dat men den toehoerders, soo haest als mogelyck is, sal brengen om 
metter daet het landt als ingenieurs te connen dienen. Hyer toe sal men leeren die 
arithmeticque oft het tellen ende het landtmeten maer alleenlyck van elck soe veel, als 
tottet dadelyck gemeene ingenieurscap nodich is.13

De school stond bekend onder de naam Duytsche Mathematique, terwijl het on-
derwijs op last van prins Maurits in het Duytsch gegeven werd. Met ‘Duydts’ duidde 
men toen de Nederlandse taal aan. De lessen waren dus ook te volgen door hen die 
geen Latijn of een andere vreemde taal kenden. Het maken van kaarten behoorde 
tot de normale werkzaamheden van de militaire ingenieurs. Voor de belegering en 
verdediging van belangrijke vestingen bezat prins Maurits een speciale kaartenkamer 
met de plattegronden van belangrijke steden en vestingwerken.14 In 1598 was overi-
gens aan de universiteit van Franeker op instigatie van een neef van Maurits, graaf 
Willem Lodewijk van Nassau, een ingenieursopleiding opgericht. Anders dan in 
Leiden was in Franeker die opleiding meer in het universitaire onderwijs geïnte-
greerd.

In 1602 werd door hoogleraren van de Leidse ingenieursopleiding via prins 
Maurits er bij de Raad van State op aangedrongen alleen nog maar ingenieurs en 
landmeters aan te stellen die voor het ingenieursexamen geslaagd waren. Van de in-
genieurscholen in Leiden en Franeker zijn geen inschrijflijsten bekend, wel van de 
universiteiten aldaar. Door F.J.W. Scholten is in 1989 een lijst van ingenieurs en an-
dere makers van militaire kaarten gepubliceerd waarop ook David Portius voor-
komt.15 Daar waar mogelijk heeft Scholten relevante gegevens van de ingenieurs, 
zoals opleiding en beklede functies, vermeld. Over Portius wist hij niets te vertellen. 
N. Ahlberg heeft in zijn dissertatie Stadsgrundingar och plaförändringar Svensk stadsplane-
ring 1521-1721 aangetoond dat Portius nauwe contacten met prins Maurits onder-
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hield.16 Gezien de verdere loopbaan van Portius is het 
daarom aannemelijk dat hij zijn ingenieursopleiding in 
Leiden heeft genoten, maar concrete aanwijzingen 
daarvoor zijn tot nu toe niet gevonden.

Na de inname van Breda in 1590 met de krijgslist 
van het turfschip werden in opdracht van Maurits 
de nodige verbeteringen van de vestingwerken 
doorgevoerd. Toen op 24 augustus 1624 Ambrosio 

Spinola met zijn befaamde belegering van Breda be-
gon, bevond David Portius zich in de stad met de op-

dracht om de vestingwerken opnieuw in kaart te brengen. 

Nadat Spinola de stad tot overgave had gedwongen, verliet Portius op 1 juni 1625 
de stad en voltooide hij op 16 juni 1625 de eerder genoemde Haagse kaart. 
Aangezien de militaire ingenieurs altijd tegen betaling in opdracht werkten, moet hij 
daartoe opdracht gekregen hebben. Onbekend is wie de opdrachtgever was. Het zou 
prins Maurits kunnen zijn die immers opperbevelhebber van het leger was, maar we 
moeten ook denken aan zijn halfbroer Justinus van Nassau, die toen gouverneur (= 
commandant) van het Bredase garnizoen was. 

Dat Portius bij de Nassaus in hoog aanzien stond, blijkt uit de opdracht die hij 
in 1626 van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604 – 1679) kreeg om een sa-
menvatting van het Kriegsbuch der Oranier te maken. Het Kriegsbuch is een uitgebreide 
verzameling van allerlei geschriften over de oorlogvoering die door zijn vader, Johan 
de Middelste (1561 – 1623), was aangelegd. 17 Johan Maurits erfde dit boek na het 
overlijden van zijn vader. Een volledige heruitgave van het Kriegsbuch werd in 1973 
verzorgd door Werner Hahlweg.18

  Portius begon spoedig aan zijn samenvatting, die hij als ondertitel gaf Von der 
alten Perser, Griechen und Römer Kriegsführung, angefangen 1. Januar 1627 per David 
Portius Francothalensem Mathematicus.19 De samenvatting bestaat uit twee voorbladen, 
een inleiding van twee pagina’s en 50 pagina’s tekst. Verder zijn er dertien afbeeldin-
gen in kleur met militaire voorstellingen over wapenexercitie en dergelijke in opge-
nomen20. De teksten zijn in vier verschillende handschriften genoteerd waarbij niet 
duidelijk is welk handschrift van Portius zelf is.

Van 1618 tot 1648 woedde in Duitsland de Dertigjarige Oorlog waarbij protes-
tantse en katholieke staten met elkaar in conflict raakten over een complex van poli-
tieke en religieuze kwesties. Doordat andere Europese staten, Frankrijk voorop, zich 
ermee gingen bemoeien groeide de oorlog uit tot een Europees conflict met als re-
sultaat dat grote delen van Duitsland totaal verwoest en ontvolkt werden. De 

2. Penning met daarop afgebeeld Simon Stevin (1548-1620). Hij schreef studieboeken en instructies voor 
de ingenieursopleiding te Leiden (Bron: http://dutchrevolt.leiden.edu. origineel in: Koninklijke 
Bibliotheek Brussel, Penningkabinet)
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Republiek steunde de protestantse partij, maar deed dat alleen door subsidies te ge-
ven. De nog jonge staat was kapitaalkrachtig genoeg om hele regimenten op de been 
te brengen. Als handelsstaat bleef de Republiek liever buiten dit conflict; men voer-
de bovendien al oorlog tegen de koning van Spanje. Militaire ingenieurs zoals 
Portius werden in de gelegenheid gesteld om de protestantse vorsten van hun kennis 
van zaken te laten profiteren. Zo was Portius regelmatig in Duitsland en het huidige 
Polen actief. 

Dat sloot overigens niet uit dat hij tussendoor in Nederland en andere landen 
werkzaam was. In december van het jaar 1627 werd hij door de Engelse koning 
Karel I samen met zijn collega Nicolaas Geerelo ingehuurd voor de versterking van 
de vestingwerken op de Scilly-eilanden tijdens de Engels-Franse oorlog. Ze besteed-
den daar vooral aandacht aan de verbetering van de forten, zoals Star Castle. Rond 

3. Titelblad van de verkorte 
versie het Kriegsbuch op-
gesteld door Portius in 
opdracht van graaf Johan 
Maurits van Nassau-
Siegen in 1626 (Bron: W. 
Hahlweg, 1973).
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de maand mei van het daaropvolgende jaar gingen de twee ingenieurs weer terug 
naar Nederland en vroegen de Engelse koning om een vergoeding van 500 gulden.21 
De samenwerking was de Engelse koning goed bevallen, want op 22 juli van het jaar 
1628 gaf hij hem een jaarlijkse toelage van 100 pond en een dagvergoeding van 4 
schilling voor iedere gewerkte dag.

Blijkbaar waren de ingenieurs destijds frequent op reis, want medio 1629 was 
Portius al weer werkzaam bij de belegering van ’s-Hertogenbosch. Hoewel zijn 
naam tijdens het beleg van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik nergens ver-
meld wordt, blijkt uit een brief die hij in 1630 vanuit Maagdenburg aan de Staten-
Generaal schreef, dat hij bij de belegering nauw betrokken was geweest. Hij beklaag-
de zich er over dat de andere ingenieurs voor hun werkzaamheden bij de belegering 
met een gouden medaille beloond waren, terwijl hij niets gekregen had. De Staten-
Generaal besloten toen ook aan hem een gouden penning van 3 ons en 24 azen 
goud (= 93,43 gram ) te schenken.22 

In Duitsland was Portius aanvankelijk werkzaam in Maagdenburg, waar hij in 
dienst van de Deense koning Christiaan IV(1577-1648) was. Namens de koning 
schreef Portius verschillende brieven naar de Staten-Generaal.23 Zo stuurde hij op 27 
augustus 1627 een memorandum naar de Staten-Generaal waarin hij vroeg om de 

4. Star Castle op St. Mary’s, één van de Scilly eilanden ten zuid-westen van Cornwall. Portius werkte op 
deze eilanden aan de versterking van de forten. Tegenwoordig is het fort Star Castle een hotel (Bron: Star 
Castlehotel, Alan Sopp Design)

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



94

uitbetaling van een subsidie en de levering van extra kanonnen. Voorts vroeg hij na-
mens zijn opdrachtgever een extra lening van 50.000 rijksdaalders. De Staten-
Generaal stemden in met de eerste twee zaken, maar wezen de extra lening beleefd 
van de hand (zie bijlage B). 

Toen de Zweden in 1630 Szczecin (voorheen Stettin aan de monding van de ri-
vier de Oder) op de Denen veroverden, ontstond tussen Portius en de Zweedse ko-
ning Gustav Adolph II (1594-1632) een intensieve samenwerking. Vanaf 1631 werk-
te hij voor Zweden als extraordinarius militair-ingenieur. In dezelfde functie werkte 
Portius in Maagdenburg, Franfurt/Oder, Stettin en enkele andere plaatsen. In het 
Zweedse Nordisk Familjebok (1915) schreef L.W. Munthe over hem:

Vestingingenieur David Portius trad circa 1631 als extraordinarius militair-inge-
nieur in Zweedse dienst. Dat was een belangrijke positie. Jaarlijks verdiende hij vanaf 
1632 niet minder dan 1400 rijksdaalders. Hij ontwierp in 1631 versterkingen bij 
Frankfurt aan de Oder en ook schansen bij Landsberg, Damm en Stettin. Voorts is er 

5. De vesting Stettin, door Portius getekend in 1631. Deze tekening heeft nog minder details. (Bron: 
Krigsarchivet Sveriges Krig 2:84. Zie de CD-ROM voor een digitale versie in hoge kwaliteit)
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ook een groot werk bij Łastadien naar zijn ontwerp uitgevoerd. Hij was ook aanwe-
zig bij de belegering van Hameln 1633 en bij de slag van Hessisch-Oldendorf (12 km 
van Hameln) op 28 juni 1633. Voor deze stad stelde hij een Plan de bataille (strijd-
plan) op. Enkele tekeningen van vestingen die Portius gemaakt heeft, zijn bewaard 
gebleven.24 

In 1902 schreef Munthe een standaardwerk in zes delen: Kongl. fortifikationens 
historia. Daarin komt de naam Portius verschillende malen voor, steeds met verwij-
zingen naar tekst en voetnoten met betrekking tot de financiële documenten in de 
archivalia in Krigsarkivet Stockholm.25 Aldaar bevinden zich volgens Munthe gege-
vens uit de zeventiende eeuw over David Portius en diverse andere Nederlandse in-
genieurs: Jaques Prempart, Monnickhoven (bode van koning Gustav), Arvid Hand, 
Noe Janssen en Harm Claasen/Classe (aannemer). Over hen is nauwelijks meer be-
kend dan hun namen.

Portius hield in 1631 in Franfurt/Oder toezicht op de bouw van de versterkin-
gen, die hij ontworpen had. Daaraan werkten zeer veel Frankfurters ijverig mee. De 

6. De vesting Stettin met meer details, door Portius getekend in 1631 Hij maakte bij het maken van de 
kaart gebruik van de Rijnlandse roede (3,767 meter), de standaard maat van de Leidse ingenieursoplei-
ding. (Bron: Krigsarchivet Sveriges Krig 2:83. Zie de CD-ROM voor een digitale versie in hoge kwali-
teit).
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7. De Londense kaart van Portius, gedateerd 12 maart 1625. Een concept kaart van de Bredase vestingwer-
ken met minder details. Formaat: 56 x 56 cm. Schaal: 1:20.000 (Bron: British Library Londen Harley 
7027/15. Zie de CD-ROM voor digitale kopie in hoge kwaliteit).
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8. De Haagse kaart van Portius, gedateerd op 16 juni 1625. Pen en penseel in kleur, op perkament. 
Afmetingen: 79 x 70 cm. Schaal 1:20.000 (Bron: Nationaal Archief, 4.OPV, inv. nr. B198, kopie SAB 
Beeldarchief D1216. Zie de CD-ROM voor digitale kopie in hoge kwaliteit).
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(Namen van de bolwerken) Verklaeringe van de letteren

1 Snoecker Bolwerck A Die grote mert I Deze Gast Huijßvelden zijn 
over de gantze belegering 
door onder waeter gestaen

2 Het nieu Bolwerck B Havermert II Roßmolen (2x)

3 Den Schorsmolen C Botermert III bleeckveld

4 Lamberts Bolwerck D Vißmert IV Weeshuijsvelt

5 Antwerps Port E Veemert V aßendelft bogart

6 Bernevelts Bolwerck F Gasthuysend VI Polvertoren

7 Hollants Bolwerck G Ginnekensend VII Gevangen port

8 De Water Molen H Hadijck VIII Boomgardens

9 De Groote Schleus I Gampelstraet VIIIa Boomgardt

10 Noots Bolwerck K Roßmarinstraet IX Gardinagien (2X)

11 Ginnecker Port L Den Dünck IXa Cat (2X)

12 Nassauwen Bolwerck M De Stolbrugge X Het Plein

13 Martini Bolwerck N De lange brugstraet XI olijmolen

14 Mauris Bolwerck O De kortebrugstraet XII Bleeckvelden

15 De Bosz Port P De Kerckstraet

16 Spits Manszvelt Q De Karstraet

17 Beck of Eeu Bolwerck vant 
Castel

R De Ridderstraet

18 Duijf Huijs dat ander Bolwerck S St  Janskerck a St  Jostcapel

T St  Jansstraet b Weeshüys

V St  Annenstraet c Nonnenvelt

W De Kaeterstraet d Nonnencloster

X De Molenstraet e Vißerstraet

Y De Keijserstraet ff Nieuwestraet

Z De Ackerstraet f St  Pieterstraet = 
Kroonstraet

g Scholstraet

h De Craen

i De Bouwerije

k Den Lusthof

l de Katsban ‘s Prinsenstal

Verklaeringe van dese grondteykeninge ende Carte van de Stat van BREDA

Legenda van de Haagse kaart. Deze legenda is nauwelijks leesbaar door het gebruik van goudkleurige letters 
op een blauwe ondergrond. Het is onduidelijk waarom hiervoor gekozen is, terwijl de rest van de kaart 
zo goed leesbaar is. Voor een uitleg van de vestingtermen zie de Bijlage A.

Nota  Alle de nieuwe 
gemaeckte Wercken van de 
Stat zoo geduijrend het Beleg 
zijn gemaeckt, zijn met 
vermilion vernisz bestreken. 
Anno 1625 den 16: Junij 
factum D Portius
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Zweedse bevelhebber Horn plaatste hem na enige maanden over naar Stettin. De te-
keningen die Portius van de vesting Stettin maakte, zijn bewaard gebleven. De 
krachtige en geschoolde handtekening van Portius rechtsonder op de tekening van 
Stettin is identiek met die op de Haagse kaart.

Het maken van deze plannen werd Portius opgedragen in een brief van 4 augus-
tus 1631 van Gustav Adolph aan zijn goede vriend Ingenieur David Portius.26 Stettin 
moest hoofdstad worden van de (nieuwe) Zweedse provincie Pommeren. Ook de 
vesting aan de andere Oder-oever moest herbouwd worden. Tenslotte kwamen ook 
Damm en de weg van Stettin naar Berlijn voor verbetering in aanmerking. 
Vestingingenieurs waren niet als militair in dienst; zij waren extraordinarius en ver-
dienden meestal 100 rijksdaalders per maand. Portius wordt het laatst genoemd op 
28 juni 1633 in verband met de slag van Hessisch-Oldendorf/Hameln. Over wat 
Portius daarna nog heeft gedaan is niets bekend. We konden ook niets vinden over 
zijn persoonlijk leven zoals huwelijk, kinderen en plaats en datum van zijn overlij-
den.

Hoewel dus weinig over het leven van Portius bekend is, kan wel worden vast-
gesteld dat hij in de periode 1625 - 1634 een algemeen erkende militaire ingenieur is 
geweest. 

De kaarten van Portius.

Voor het eerst in 1979 werd in de catalogus van de tentoonstelling “So weit die 
Erdkreis reicht” in Kleef de Haagse kaart van Breda door Kees Zandvliet beschre-
ven.27 

Kees Zandvliet schonk in 2000 opnieuw aandacht aan de Haagse kaart van 
Portius.28 Hij wees toen ook op het bestaan van een oudere Portius-kaart van Breda. 
In 2008 kwam Stadsarchief Breda in het bezit van deze tweede vergelijkbare manus-
criptkaart van de vesting Breda, door Portius gedateerd 13 maart 1625. Dit in de 
vorm van een kleurenkopie. Deze kaart, de zogenaamde Londense kaart, is drie 
maanden ouder en geldt daarom als een voorontwerp voor de Haagse kaart. De kaart 
was destijds kennelijk nog niet helemaal klaar.29 Belangrijk is, dat op 1 juni 1625 de 
Spaanse troepen de stad na negen maanden uithongeren ingenomen hebben. Deze 
datum ligt tussen beide kaartdateringen in. Portius moest wel van 24 augustus 1624 
tot 1 juni 1625 binnen de vesting blijven en maakte daarom zijn Haagse kaart pas op 
16 juni af. Ofschoon de verschillen tussen beide kaarten slechts gering zijn, kan men 
daaruit toch nuttige conclusies trekken. De verbeteringen en reparaties aan de ves-
ting Breda in die drie maanden zijn van historische betekenis. Portius gaf ze in beide 
kaarten in vermiljoen aan. De werkwijze van Portius komt daarbij duidelijk te voor-
schijn.

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



100

De vesting Breda omstreeks 1625 en het werk van Portius

Tussen 1531 en 1547 werd Breda door graaf Hendrik III van Nassau (1486-
1538), Heer van Breda, in de vorm van een ongelijkzijdige vierhoek versterkt. In de 
wallen lagen zeventien bastions en het geheel was omgeven door een gracht met 
twaalf ravelijnen (driehoekige buitenwerken).30 

Prins Maurits was in 1597 met de modernisering begonnen. Tijdens het 
Twaalfjarig Bestand (1609 -1621) vond daarvan weinig voortgang plaats. Rond 1622 
bouwde men vijf hoornwerken, die in het voorjaar 1624 aangevuld werden met 
kroonwerken. Drie daarvan waren bestemd voor de verdediging van de stadspoor-
ten: naar het oosten de Boschpoort, naar het zuiden de Ginnekenpoort en naar het 
westen de Antwerpse Poort Vanuit het zuiden kwamen de rivieren Mark en Aa sa-
men door één enkele gecompliceerde sluis de stad respectievelijk de gracht binnen: 
de zogenaamde mezenkist.

David Portius heeft van 1624 tot 1625, zeker op de Haagse versie, de vesting 
zeer nauwkeurig getekend. Het noorden is vrijwel precies aan de bovenzijde bij de 
windroos getekend. De straten in de stad zijn slechts schematisch aangegeven. Het 
paleis van de Oranjes met de bijbehorende slottuin Valkenberg en de drie stadsker-
ken zijn preciezer getekend. De indeling in percelen buiten de stad is slechts schema-
tisch aangegeven.

Om de kaart heen staat een blauwe rand waarin een smalle dubbele lijn zicht-
baar is. Deze scheidt het kaartdeel van het profielendeel. Onder het stadsplan zijn na-
melijk de profielen van de bolwerken bij de poorten in doorsnede getekend met de 
technische maten in voeten. Bij de profielen staat dat deze slechts weinig afwijken 
van de profielen van de andere bolwerken. Daarna volgen de maten van de buiten-
zijde van de borstwering.

De profielen zijn door de tekenaar voorzien van aanwijzingen. Deze zijn echter 
niet zonder meer duidelijk. Dat maakt dáárom een vreemde indruk, omdat de platte-
grond van de vesting zo goed is weergegeven. Wellicht zijn de tekeningen van de 
profielen door iemand anders (later) toegevoegd. Omdat Portius van 24 augustus 
1624 tot 1 juni 1625 de stad niet kon verlaten, was het hem slechts mogelijk een 
klein deel in het westen van de circumvallatio van Spinola in vermiljoen (rood) aan 
te geven.

In zijn boek Obsidio Bredana uit 1626 beschrijft pater Hermanus Hugo (1588 - 
1629) een vreemde gebeurtenis.

In mei 1625, kort voor de val van Breda, stond de belegeraar Spínola toe, dat een 
klein gezelschap vanuit de stad, onder leiding van een gids een kijkje kwam nemen 
bij de Spaanse omsingeling, de zogenaamde contravallatio. Daarbij waren twee zoons 
van Prins Maurits, namelijk Willem van Nassau, de heer van LaLecq en Lodewijk 
van Beverweerde en Odijk. Ze vertrokken vanuit de Ginnekense Poort, bezochten 
een deel van de omsingeling en kwamen weer terug via de Antwerpse Poort. De 
heren waren onder de indruk van de sterkte van de Spaanse troepen. Hun zal de 
moed in de schoenen gezonken zijn. Er leek weinig kans zich uit de knellende 
belegering te bevrijden.31
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Het bezochte deel van de omsingeling komt overeen met het gedeelte, dat Portius 
op de Haagse kaart nauwkeurig heeft getekend en met vermiljoen gemerkt. Het is 
mogelijk dat Portius de beide heren op hun wandeling vergezeld heeft. 

Op 1 Juni 1625 werd de stad opgegeven. Terstond kon Portius nu ook buiten 
de stad zijn opmetingen verrichten. Op 16 juni 1625 dateerde hij zijn tweede 
Bredase kaart, de Haagse kaart. Portius tekende de verbeteringen en de reparaties aan 

9. Haagse kaart van Portius. Detail van de zogenaamde mezenkist: een complex stelsel van sluizen voor de 
wateraanvoer naar de stad Breda en de singels. (Bron: Nationaal Archief, 4.OPV, inv. nr. B198)
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de beschadigingen door de oorlog in vermiljoen.  Op vele punten van het vestingdeel 
van de Haagse kaart zijn precieze toelichtingen in zeventiende-eeuws Nederlands 
geschreven: ongeveer 100 stuks. Er komen op de kaart minstens vier verschillende 
handschriften voor. Het is niet gelukt vast te stellen of Portius’ handschrift daarbij is. 
Zijn eigen handtekening is krachtig en geschoold. Vele toelichtingen op de kaart ge-
ven de plaatselijke toestand weer: Ackerland, Weiden, Moeras, Molenberg, Sandveld 
etc. Ook worden de namen van de wegen aangegeven: naar Antwerpen, naar 
Terheijden, naar De Vught enz..

Eén uitgebreidere aanwijzing op de Haagse kaart luidt: “Door een zeer groot 
noodweer van drie dagen was het water zo hoog gestegen, dat het tot aan de poor-
ten reikte. Daardoor was de contrescarpe (buiten de vestinggracht gelegen talud) in 
het kleine hoornwerk op de aangegeven plaats op de twaalfde maart doorgebroken. 
Daardoor is de dam bij de stadsgracht, bij de reigerkolonie, ook doorgebroken. De 
schade is tijdens de belegering ten spoedigste gerepareerd”. De datum twaalf maart 
heeft betrekking op het jaar 1625.

De afbeelding van de slottuin Valkenberg op de Haagse kaart toont 21 kwadran-
ten, die uit een onbekende beplanting bestaan. Eén van deze kwadranten toont een 
monogramvorm: PGN. Deze letters stonden voor: Philippe Guillaume de Nassau. 
Toen Breda door Portius getekend werd was prins Philips Willem al zeven jaar 
dood, maar het monogram is blijkbaar nog enige tijd blijven bestaan. 

Vergroot men de afbeelding van de Grote of Onze Lieve Vrouwe-Kerk, op de 
originele kaart 13 mm., dan ontstaat een zeer gedetailleerde afbeelding met fraaie 
bouwkundige bijzonderheden. Portius moet de originele afbeelding buitengewoon 
fijn getekend hebben. (zie afbeelding 10)

10. Haagse kaart Portius. Grote Kerk Breda, uitver-
groting van de 13 mm grote afbeelding. (Bron: 
Nationaal Archief, 4.OPV, inv. nr. B198)
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De Londense kaart

Evenals de Haagse kaart is ook de oudere Londense kaart zeer nauwkeurig gete-
kend, op dezelfde schaal. Hier ontbreken echter de vier profielen van de bastions van 
de stadspoorten en de gracht. Ook zijn de vele Nederlandse toelichtingen niet aan-
wezig. Ofschoon de bastions, de straten en de gebouwen met letters en nummers 
zijn aangeduid, ontbreekt een legenda. Het opmerkelijke monogram in de slottuin 
Valkenburg is ook niet getekend. Portius heeft vast de weergave van de militaire za-
ken van de vesting als zijn hoofdopgave gezien. De stad en haar omgeving interes-
seerden hem minder.

Links onder op de kaart staat de naam van deze tekenaar in het Latijn. In het 
Nederlands vertaald: ‘Door mij, David Portius, uit Frankenthal, is deze kaart tijdens 
de belegering van de stad Breda op 13 maart 1625 getekend’.32 Daarop volgen twee 
woorden, die mogelijk een naam aanduiden. Het kan de naam van de schrijver van 
deze vier regels zijn. Als dat zo is, heeft Portius de kaart getekend en iemand anders 
heeft het onderschrift, in opdracht, toegevoegd. Portius heeft op deze kaart niet zijn 
handtekening gezet.

Bij het vergelijken van de afbeeldingen van het park het Valkenberg op beide 
Portius-kaarten valt op dat de iets eerder gemaakte Londense kaart veel schetsmatiger 
is. De detaillering van de verschillende perken ontbreekt en het grote doolhof ten 
oosten van de vijver ontbreekt. Het is onwaarschijnlijk, dat de hoveniers van het 
kasteel in de drie maanden tussen het maken van de twee kaarten het complete dool-
hof nog geplant hebben. De conclusie is zeker dat deze kaart dus onvolledig is en 
minder nauwkeurig dan de Haagse.

11. Vergelijking van de weergave van het park het Valkenberg met links de Londense kaart (maart 1625) en 
rechts de iets latere Haagse kaart (juni 1625)
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De bewaargeschiedenis van beide Portius-kaarten

Toen in 1677 stadhouder Willem III (1650 – 1702) de Engelse prinses Mary 
Stuart van Engeland (1662-1694) trouwde, was hij van plan in Nederland te gaan 
wonen. Korte tijd later bleek echter dat Mary niet in Breda wilde wonen. Het echt-
paar vertrok en vestigde zich in Hampton Court in 1680. Wellicht heeft het toen de 
Londense kaart meegenomen. Via deze route zou de Londense kaart in het bezit kun-
nen zijn gekomen van de British Library.33 Een andere mogelijkheid is dat de kaart 
naar Engeland is verhuisd met het huwelijk van prins Willem III (1650-1702) en zijn 
nicht Mary Stuart (1662-1695). In 1625 voltooide Portius zijn tweede exemplaar. 
Daaraan heeft hij kennelijk veel meer energie besteed. Maurits, die hoogst waar-
schijnlijk de opdracht voor de kaart had gegeven, was op 23 april 1625 in Den Haag 
gestorven. In juli of augustus 1625 werd deze Haagse kaart opgenomen in de 
Kaartenkamer van de Oranjes in Den Haag.34 Het origineel van deze kaart kwam la-
ter terecht in het archief van het Nederlandse ministerie van Oorlog vanwaar hij 
naar het Nationaal Archief werd overgebracht.

Besluit

Het maken van kaarten van vestingen was slechts één van de taken van de mili-
taire ingenieurs in de zeventiende eeuw. Portius vormde daarop geen uitzondering. 
Van veel ingenieurs uit die tijd is weinig bekend gebleven, zodat Portius ook op dat 
gebied geen uitzondering is. Het zal daarom moeilijk zijn om complete biografie 
over Portius te schrijven omdat die teveel op veronderstellingen terug zal moeten 
vallen.

Aspecten Londense kaart Haagse kaart

Kaart op perkament

Vestingwerken, heel nauwkeurig

Vermiljoen-kleuringen

Contrevallatio

Kwadranten

Legenda

Monogram in kasteelpark Valkenberg

Vier gedetailleerde profielen

Talrijke handgeschreven toelichtingen

Aantal kwadranten Valkenberg 18 19

Tabel met een vergelijking tussen de twee kaarten van Portius van Breda. 
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De Haagse kaart van Portius geeft aanleiding tot het stellen van een aantal vragen. 
Was de kaart alleen als decoratie van de kaartenkamer bedoeld, zoals Zandvliet sug-
gereert, of was hij uit militaire overwegingen gemaakt?35 Indien dit laatste het geval 
is, roept dat onmiddellijk de vraag op of de kaart bij het beleg van Breda in 1637 
door Frederik Hendrik gebruikt is. Een antwoord daarop te geven is moeilijk, omdat 
aan het operationele gebruik van kaarten bij belegeringen tot nu toe weinig of geen 
aandacht besteed is.

Een en ander betekent niet dat daarmee het laatste woord over de Haagse kaart 
van Portius gezegd is. Het doel van deze bijdrage is geweest de Haagse kaart van 
Portius meer toegankelijk te maken voor nader onderzoek. De resultaten daarvan 
kunnen de kennis van en het inzicht in de oorlogsvoering tijdens de zeventiende 
eeuw verdiepen.36
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BIJLAGE A. VESTINGBOUWKUNDIGE TERMINOLOGIE

Begrip Uitleg

Bolwerk (=bastion):
Vijfhoekige uitbouw van een muur of omwalling, om deze met verdedi-
gingswapens te kunnen bestrijken.

Cat of cavalier Helling om kanonnen tegen op de wal te slepen.

Contrescarp Buiten de vestinggracht gelegen talud.

Contrevallatio

Circumvallatie en Contravallatie: insluitingslinie van de belegeraars, die veld-
waarts, respectievelijk stadwaarts gericht waren, teneinde bevoorrading en po-
gingen tot ontzet resp. uitvallen te verijdelen.
N.B. In de periode dat Portius actief was werden de beide linies (nog) met 
één woord aangeduid: circumvallatie. De “circumvallatio” op de Haagse 
Portiuskaart zou pas later “contravallatie” genoemd worden.

Hoornwerk Vóór een ander werk gelegen buitenwerk met één gebastioneerd front.

Kroonwerk Vóór een ander werk gelegen buitenwerk met twee gebastioneerde fronten.

Ravelijn
Driehoekig buitenwerk, dat in de vestinggracht lag, en wel midden vóór een 
gebastioneerd front.

BIJLAGE B

Deze bijlage geeft een lijst van brondocumenten. De volledige teksten staan op de bijgevoegde CD-ROM.

- Document 1. Brief van Chr. Wilhelm aan de Staten-Generaal 27 aug. 1626, ontvangen 13 oct.,

- Document 2. Memorie, Nederlands, de “bijlage” van de hand van Portius. 

- Document 3. Brief van de Staten-Generaal aan Christian Wilhelm naar aanleiding van diens verzoek van 
27 augustus (ontvangen 13 oktober) en mede in reactie op de memorie van Portius.

-  Document 4. Benoeming (proclamatie), oorkonde van koning Gustav II Adolph. m.b.t. positie van Portius.
Duitse tekst 31-7-1631 “te velde geschreven” 

- Document 5. Koning Gustav II Adolph schrijft aan Portius 4-8-1631. Portius krijgt een volmacht om de 
vestingwerken bij Stettin af te ronden.
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BIJLAGE B 
 
Document 1. Brief van Chr. Wilhelm aan de Staten‐Generaal 27 aug. 1626, ontvangen 13 oct., 
Notities in de kantlijn in het Nederlands, in verschillende handschriften. 
 
Bron: Nationaal Archief, Staten Generaal (1.01.02), inv. nr. 6059 , lias Duitsland 4e katern, jaar 1626. 
Duitse versie en een zeventiende eeuwse vertaling in het Nederlands.  
 
Achterzijde enveloppe van de Duitse brief, met afdruk van het lakzegel: ‘Den Hochmögenden 
Herren Staten General der Vereinigten Niederländischen Provintien. Unsern lieben Freunden und 
Nachbahrn’  
 
Samenvatting (Bron: www.inghist.nl) 

Christian Wilhelm stuurt met zijn brief d.d. Altenkloster 27 aug. een memorie van David Portius mee. 
In dit stuk wordt in de eerste plaats om betaling gevraagd van een bedrag van 7.900 rijksdaalder dat 
nog resteert van de op de subsidie van de Deense koning te korten 11.000 rijksdaalder. Aissema had al 
3.100 rijksdaalder betaald. Ten tweede verzoekt de administrator: - naast de twee die hij al heeft - nog 
vier kanonnen te mogen lenen. De stukken staan met hun toebehoren in Bremen. Tevens zou hij graag 
de instemming hebben voor zijn plan in de Republiek enkele kanonnen te laten gieten. Tot slot vraagt 
hij om een lening van 50.000 rijksdaalder. Teruggeschreven zal worden dat de 7.900 rijksdaalder 
wordt betaald zodra ook andere bedragen zullen worden overgemaakt en indien de Deense koning zijn 
assignatie niet wijzigt. De vier halve kanonnen mag de administrator hebben tegen een 
ontvangstbewijs en akte van restitutie van het geschut of van zijn waarde. De kanonnen waren 
bestemd voor de Deense koning, dus die moet akkoord zijn. Aissema zal daarnaast nog geschreven 
worden het andere geschut naar de Republiek te sturen, met name die stukken waarop de naam van de 
stad Hoorn is vermeld. De geldlening zal beleefd worden geweigerd vanwege de enorme kosten die de 
Staten Generaal al aan hun leger te velde hebben. 

Duitse versie Versie in zeventiende eeuws Nederlands 

[recto] 
Magdeborch / assignatie van  / 11000 Rycxdlrs / 
geschut  den 27en aug 1626 

[recto] 
 

Unsern freundlichen grüß zuvorn, Hochmogende 
Herren, sehr liebe freunde undt nachbahrn. 

Onsen groet tevorens Hoochmogende Heeren, 
seer lieue Vrienden ende Nabuyren. 

E. Hochm: erinneren sich, was wir unlangst 
gegen darleijhung etlicher Stücken geschütz, zu 
behuf unserer beijsamen habenden Trouppen; 
wie das auch wegen der Gelder, so die Konigl: 
Werden zu Dennemarcken, Norwegen. etc. uns 
auf die monatliche Subsidia, assignirt gehapt, 
auch sonstes, beij iezigen zustan als dieselbe 
selbst schrifftlichen auch durch dies alhir 
verordneten Rath undt Residenten zu 
mehrenmahls verlangen laßen. 

Uwe Ho:Mo: syn noch indachtich, wat wij 
onlangs tegens het leenen van Negen stucken 
geschuts, tot behoeff onser tesamen hebbende 
troupes, als oock wegen die geldenen die Syne 
Kon: Weerde van Dennemarcken etc. Ons op die 
maentlycke subsidien geassigneert hebben, oock 
andersints, by jegenwoordigen toestand als 
deselue, selffs schriftelycken oock door derselue 
alhier verordineerden den Rade ende Residente 
tot meermalen voor hebben doen dragen. 

Nun wißen wir das E: Hochmög: alß im Kriege 
undt Frieden geübte Regenten, denen die 

Nu weten wy dat Uwe Ho:Mo: als in Krych ende 
Vrede geoeffende regenten denen menschelycke 
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menschliche veranderungen, alß die selbst durch 
einer Fortunen gepaßirt, ahm besten bekandt 
sinndt, unsere zustandt overweißlig können  
Fonderirn: tragen auch aberauß ahn dem zu uns 
habende gutte Nachbahrliche affection keinen 
zweifel. 

veranderingen als derselffs veel fortuyne 
gepasseert zyn, ten besten bekent syn ende onsen 
toestant hoochwyslyc connen erwegen, hebben 
oock geensints over derselue tot ons waerts 
dragende nabuerlycke goede affectie geenen 
twyffel. 

Weils aber wir noch täglich in starckre werbung 
stehen auch unsere Trouppen zu Fuß, undt zu 
Roß, von zeitt zu zeit wachsen, und nachst 
Gotlicher Hulfe, innerhalb kurzer zeitt, mit eine 
zimliche armee auf zu kommen in hofnung 
wesen dafern die spesen, und andere 
notwendigkeiten, uns ie langer ie schwerer fallen, 
alß haben wir keinen umbgang nennen können, 
E: Hochmög: hir mit nochmaelß zu zu langen, 
dieselbe wolten mit so guldenen, uns aufneu zu 
fauorisiren dieselbe unfehlbahr, durch jene 
Kaufleuthen, zu uns oder zu jene residenten alhir 
remittiren; auch beij jene residenten alhir die 
anordnung geben damit uns, noch uber die so uns  
I: Koniglen Weerde Dennemarcken undt 
Norwegen etc. consendirt noch 4 Halbe Canons, 
von jenen so zu [verso] Bremen stehen neben den 
attilage mögten gefolgt werden: und weiln wir 
ein schif mit allerhandt metal geladen, ehrstes 
tages auf Ambsterdam zu schicken, und da selbst 
stücken von gießen zu laßen vorhaben, alß 
geßehe uns sonderbahre fauor dafern E: 
Hochmog: etwas davo gießen und dazu 
beförderlich zu sein sich bemühen wolten; wir 
das dieses und was obgedacht, unserm Ingenieur 
und lieben getrauen David Portium ferner auf 
getragen haben 

Dewyle wy oock noch dagelycx in stercke 
wervinge /: oft aenneminge van volck: ßtaen, 
oock onsere trouppen te voet ende te peerde, van 
tyt tot tyt toenemen, die met Godes hulpe, binnen 
korten tyt met een tamelycke armée op te trecken 
in Hope staen. Derhalue ons die kosten ende 
andere nootwendicheden Ons hoe langer hoe 
swaerder vallen. Doch hebben wy niet connen 
nae laten Uwe Ho:Mo: hiermede nochmalen voor 
te dragen, dieselue wilden met sodanige geldenen 
Ons tegenwoordely(ck) favoriseren ende deselue 
onfeelbaer door deselue Coopluyden aen Ons 
ofte aen derselue resident [aen ons] ouer senden 
oock aen deselue resident alhier verordineren dat 
ons noch bouen die, die ons van Syne Ko: 
Waerde van Dennemarcken ende Norwegen syn 
geconsenteert, noch vier Halve Canons van 
[verso] die te Bremen staen met der selue 
attillage, oft gespan, mogen volgen Ende 
nademael wy voorhebben eerstdaechs een Schip 
met allerhande metael geladen op Amsterdam te 
schicken so sal Ons sonderbate faueur 
geschieden, indien Uwe Ho:Mo: door Hare 
Geschutgieters gelieuen wilden hun te bemoejen 
ende die ons behulpelyck doen ßyn Gelyck wy 
dan dit ende wat voor verhaelt is onsen Ingenieur 
ende Lieue getrouwen David Portium verder  
telast gelecg hebben. 

Dafern E. Hochmög: wir beij dieser unserer 
ungelegenheit, oder zukünfftig zu wiederumb 
solten können ahngeneme diensten und 
freundschafft zu weisen, sind wir erbietig solche 
umb jene landen, und underthanen, höchsten 
vermögen nach zu beschulden; und empffelen E. 
Hochmög: und uns hirmit allerseits gotlicher 
protection. 

Indigelic Uwe Ho:Mo: by deze onse 
ongelegentheyt oft ons toecomend wederomme 
souden connen eenige aengename diensten ende 
vrundtschap bewysen so syn wy erbiedich aen 
deselue Landen ende Luyden, oft onderdanen, 
naer ons uytterste Vermogen te verschulden. 
Ende bevelen Uwe Ho:Mo: ende ons hiermede 
allersyts in Godelycke(r) protectie 

Datum Alten Closter den 27en Augusti Stijli 
veteris anno 1626 
E: Hochmög:Gantz williger gutther freundt, 
Christian Wilhelm 

Datum te Oude Clooster den 27en Augusti  Stili 
Veteris Ao 1626 
Uwe Hooch Moge Gants willige(r) goede Vrunt 
Christian Wilhelm 
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Document 2. Memorie, Nederlands, de “bijlage” van de hand van Portius.  
Mooi handschrift (eigenhandig) 
 
Bron: Nationaal Archief, Staten Generaal (1.01.02), inv. nr. 6059 , lias Duitsland 4e katern, jaar 1626. 

Samenvatting: Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630 gepubliceerd door het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, op www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BesluitenStaten-generaal1626-
1651/silva/sg/resoluties/1626/10/13/resoluties/16. 

 
Lectum 13 october 1626 Memoire 

Voor den Edlen ende gestrengen Heere, Heere Antoni Duijck, Raats ende Advocat, van Hollant, etc. 
Om in naemen des Doorluychtigen Voorsten ende Heere, Heer Christian Willem, Administrateur ende 
Postuleerder Bischop der Stifter Magdeborg ende Hall, alß oock Directeur des Nidersachsischen 
Creyß: ende der Conincklijcken Dennemarckischen Norwegischen etc. armée, General luijtenant etc. 
aen de Edle Hoochmoogende Heeren Staaden general der Vereenigten Provintien etc. voor te brengen.  
1. De betalinge van de 11.000 Rijsdls geassigneerde Penningen, daerut haere voorß. gnade alreede 
3100 rijsdl: ontfangen van den Heere residenten aisma tot souborg: resterende alsoo noch 7900 rijsd. 
2. Dat de Edle ende Hoochmooge Heeren Staaden general etc. zyn voorß (?) wilden, ouer dye 
geconsenteerde Stuycken Canons, tot Bremen staende, de reste van de selue met haere outtillagie 
aldaer staende, tegens acte van restitutie ofte goede betalinge voor dije selue volgen te laeten. 
3. Eene leninge van 50.000 Rijcxdalderen. 

 

Document 3. Brief van de Staten‐Generaal aan Christian Wilhelm naar aanleiding van diens verzoek 
van 27 augustus (ontvangen 13 oktober) en mede in reactie op de memorie van Portius. 

 

Bron:  Nationaal Archief, Staten Generaal (1.01.02), inv. nr. 6059 , lias Duitsland 4e katern, jaar 1626. 

Administrator van Magdeburch den 13 oct 1626 assignatie van 11.000 rdls geschut 

[recto] 

Hoochwurdige, Durchluchtige Hoch (ge)boorene Vorst en Heere. 

Wij hebben uit Uwe Vorstel. Dorchl. brieven 27en augusti lestleden ende uijt de memorie door den 
Ingenieur David Portium ons begundicht  seer geerne verst(aen) deßelffs continueren affectie tot het 
geuen navolgens wegens Uwe Vryheid van Duitzlande nademael dat Uwe Vorstel. Dl. in sterc(k) 
verlangen staen hopende in korten tijt met een goede armee op te trecken. Van voirß. zaken dat wij 
ordre wilden stellen tot bet(a) linge van 7900 rycxdlrs als reste van 11000 rycxdalers die den Coninck 
van Dennemarck opt bovenstaende voor heeft geassigneert gehat. Ende dat uwe F.Dl. noch 4 stucken 
geschutz mette attillagie van dien, tegens nota van restitutie oft betalinge vande selve gevolcht 
mochten werden, dat wij oock tot het gieten van eenige stucken die Uwe F.Dl. willen laten doen 
binnen Amsterdam alle bevorderinge wilden bij brengen. Ende Uwe F.Dl.vraeg assisteren met een 
leeninge van 50.000 rycxdlrs na verminderen in gelt van de voorß. 
Die alle twelcke wij niet en hebben willen maer laten te na rescriberen dat het aen ons niet en heeft 
gestaen dat de voorß. assignatie niet en is betaelt geworden, Sijne Maj. de penningen vannt geschut 
elders doen betaelen en over sulcx hebben wij de betalinge eens gedaen syn in minderinge vande 
voorß penningen 11.000 rdlrs tellen aen voorß Ingenieur Portium desselue 400 ryxdrs. ons tot geen 
verdere connen eslargeren, maer en aleer wij Syne Maj. meerder pen souden syn schuldich geworden, 
weegens is het ons alleens wij de betalinge doen als in (?) ons vraech wilderen, ende sullen daervanuit 
ordre stellen so wanneer wy penning(en) overmaecken dat Uwe F.Dl. daeruijt mach worden betaelt 
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wilderen Syne Maj. geen ander ordre en stelt, hebben by provisie in met het geschut geeft het die 
gelegentheit. 
[verso] 
Dat wij t’selve geleent hebben van Eenige steden en t’selve wederom aen den Coninck te leenen om 
der acte van restitutie vande selve stucken  wij dien, Bewilderen nu Syne Maj. te .eden is dat aen Uwe 
F.Dl. vier stucken boven de twee eerste alzmede geconsenteert, worden gevolgt syn wij wel tevreden 
dat op Uwe Furstel. 
Donatie in forme als voorß. is, sulcx geschiede, wij sullen oock geerne int gieten van stucken die Uwe 
F.Dl. hier te lande willen laten doen, alle hulpe vorderinge en addres geven gelyck dat behoort. 
Dan wat aengaet de Leeninge van 50.000 rycxdlrs willen wy vertrauwen dat Uwe F.Dl. selffs sall 
connen consideren dat wij te velde sijnde tegens so machtigen potentaet als is de Coninck van 
Spaignen, dagelicx so veele penningen wy doen hebben dat het ons onmogelick is iemant met 
leeningen te connen assisteren. 
Daer wij andersins Uwe F.Dl. aengenaeme vrundschap connen bewysen, Daerinne sullen wij ons 
geerne laten vinden naer datte gelegenheit wy onsen staet sall winnen byden den Almachtig(en) 
bidden Uwe Furstel.Dl voor te segenen tot welvaren vant gemeene religieus en profaen wensen in 
Duitzlant staen 
Den 13 oct. 1626 
 
Document 4. Benoeming (proclamatie), oorkonde van koning Gustav II Adolph.  m.b.t. positie 
van Portius. 
Duitse tekst 31-7-1631 “te velde geschreven”  
 
Bron:  Herz, Stettiner Muzeum, nr. 1547/54. Origineel in Krigsarkivet Stockholm. 
 
Wir Gustaf Adolph von Gottes gnaden der Schweden Gothen und Wenden, König Groß Fürst in 
Finlandt, Hertzog zu Haffen und Canalen, Herr über Ingermanlandt etc. Kunt hirmit, daß wir den 
Ehrentfesten unseren lieben besonderen David Portium für unseren Ingenieuren bestellt und 
angenommen, Mußen wir ihn hirmit bestellen und annehmen, Alß und dargestalt, daß er uns jederzeit 
trau, und aufrichtig in seiner tragenden Charge, sich trau und fleißig alles daß so wir ihm 
Committieren und anbefehlen werden, mit gebürendem eifer und fleiß verrichten soll, allen maßen 
solches einem trauen diener und gebühret. Damit wir auch seinen dienste uns desto besser 
zugebrauchen. Allß hat er auff sich genommen, so bringen in unsern diensten zwei pferde und einen 
Conducteur zu unterhalten. Dahingegen haben wir ihm für dieß eine zu einem gewißen entretienement 
und anderhalb Monatlich Einhundert Reichs Thaler in specie, welche wir ihm zu gebührenden Zeit auß 
unser Cammer unfeilbahr wollen entrichten laßen. 
Zu urkunt haben wir dieß mit eignen handen underschrieben, und unser Königl insiegel darunter 
drücken laßen. Signatum in Königl Veldläger beij Werben. den. 31.Julij. anno 1631. 
Gustavus Adolphus 
Loco Sigili 
 
 
Document 5. Koning Gustav II Adolph schrijft aan Portius 4-8-1631. Portius krijgt een volmacht 
om de vestingwerken bij Stettin af te ronden. 
 
Bron: Herz, Stettiner Muzeum, nr. 1547/14. Origineel in Krigsarkivet Stockholm 
 
Gustaff Adolff von Gottes gnaden der Schweden, Gothen und Wenden, König, Groß Fürst in Finlandt, 
Hertzog zu Haffen und Canalen, Herr über Ingermanlandt. 
Unser gnade zu dem, Ehrentfesten Lieben getrauen, was Ihn beij Fortificierung der Stadt Stettin in 
acht zu nehmen. Solches habt Ihr aus dem influß mitmachen zu vernehmen werdet dem selben nach zu 
kommen, und in allem, wie auch in bestatung, und Verdingung der Wercke unsern nutzen und bestes 
trauelichst zu suchen, auch damit die Wercke Unser Verordnung nach; ehes verfertigt werden Euch 
angelegen zu laßen. Damit auch die Arbeit und verfertigung derselben durch mangel notwendigen 
geldmittel nit verstümet noch gehindert werden möge Allß haben wir unsern Legato am Fürstl: 
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Pommerichen Hofe, und lieben getrauen Carl Banixen anbefohlen, Euch die nothurfft zu Fourniren; 
Im übrigen thun Wir Uns auff Euren trau und ffleiß verlaßen, Und verbleiben auch mit Königl: gnaden 
wolgenegen. 
Datum in Unserm Feldtläger beij Werben den. 4. Augustj anno 1631. 
Gustavus Adolphus. 
 
Dem Ehrentfesten Unserm Ingenieur besonders lieben und getrauen David Portio. 
 
Aan de achterzijde in spiegelschrift: 
“Der Königl: Majestät Schreiben an David (Portius) wegen Verfertigung der Wercken zu Stettin” 
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