
Duivenpost 
 

In 1590 kreeg de hertog van Parma van konings Filips II het bevel om al zijn strijdkrachten in 
te zetten ter ondersteuning van de Franse katholieken tegen de protestantse koning Hendrik 
IV. Daardoor kregen de opstandige gewesten in de Lage Landen een prachtige gelegenheid 
om de krijgskansen in een voor hen gunstige richting om te buigen. Er was aan Staatse zijde 
wel veel onenigheid: de Hollanders wilden vooral Geertruidenberg aanpakken, de Friezen 
kozen voor de verovering van Groningen of Steenwijk en de Geldersen wilden dat het 
Staatse leger eerst en vooral de IJssellinie veilig zou stellen. Uiteindelijk viel de keus op het 
laatste plan. Maurits verscheen op 25 mei 1591 voor Zutphen en enkele dagen later werd de 
stad met succes opgeëist. Veel minder vlot ging het even later bij Deventer. Er was een 
zwaar bombardement nodig om de bezetting tot overgave te dwingen (10 juni 1591). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Verdugo (1536-1595) kwam in 1581 als legerleider naar 
het noorden en was de laatste stadhouder van de Spaanse koning 

in Friesland, Groningen, Drenthe, Lingen en Overijssel 

 

Aangezien de Brusselse regering hem niet de benodigde middelen gaf, had de Spaanse 
stadhouder van de noord-oostelijke Nederlanden, Francisco Verdugo, eigenlijk helemaal 
geen zin meer gehad om zich nog voor de verdediging van zijn gouvernement in te zetten. 
Desondanks was hij, op uitdrukkelijk bevel van Parma en gedreven door zijn krijgsmanseer, 
toch weer naar het noorden gegaan. In de vesting Coevorden wachtte hij na de val van 
Deventer op de verdere stappen van de vijand. Het was mogelijk dat die naar Steenwijk zou 
trekken, maar in Groningen was men ervan overtuigd dat Maurits nu meteen die stad, het 
belangrijkste Spaanse bolwerk ‘beoosten Rijn’, zou gaan aanpakken. 

Het was in het noorden al een erg nerveus voorjaar geweest: er waren herhaaldelijk 
aanwijzingen geweest dat de vijand iets in zijn schild voerde. Staatse schepen voeren af en 
aan naar hun vesting Oterdum, die op een kilometer of vijf ten oosten van Delfzijl aan de 
Eems lag en al zo’n acht jaar lang een luis in de pels van het koningsgezinde Groningen was. 
Men wist niet precies wat er aan de hand was en dat gaf aanleiding tot de meest 
uiteenlopende speculaties. Dat ook Delfzijl gevaar liep was echter wel duidelijk. Er lag daar 



een door Stad en Lande betaald garnizoen dat sinds een half jaar onder bevel stond van de 
Groninger Hilbrand Engelberts. Verdugo had geen hoge pet op van de betrouwbaarheid van 
deze soldaten. Omdat Delfzijl van grote betekenis was voor de bevoorrading van de stad 
Groningen, werd alles gedaan om de vesting te behouden. In mei 1591 was de bezetting nog 
aangevuld met een deel van het vendel van Tjaart van Heerma, een katholieke Fries die in 
1580 naar Groningen was gevlucht. Uiteindelijk lagen er zo’n 200 soldaten in de vesting 
waarvan de bolwerken met hulp van boeren uit de omgeving in continu-arbeid werden 
versterkt. 

Kort na de val van Deventer bleek de vrees van de Groningers gegrond: Maurits kwam 
inderdaad naar het noorden en verscheen op 20 juni voor hun stad. Tot een echte 
belegering kwam het niet. Enkele dagen later splitste hij zijn leger: een deel vertrok per schip 
zeewaarts, een ander deel trok over land in zuidwestelijke richting en een derde afdeling 
nestelde zich in Slochteren, waar Willem Lodewijk in hoogst eigen persoon aanwezig was. Op 
30 juni verscheen een grote strijdmacht voor Delfzijl. De beide bevelhebbers stuurden 
meteen een angstige brief naar de autoriteiten in Groningen om op ontzet aan te dringen. Ze 
deelden mee dat ze zelf wel van goede moed waren, maar dat de stemming onder de 
soldaten weinig goeds voorspelde.  

Op 1 juli lukte het de hoplieden om nog een laatste brief uit de belegerde vesting te 
smokkelen. De tekst ervan weerspiegelt de nerveuze spanning die in de benauwde veste 
moet hebben geheerst. Het heeft er alle schijn van dat deze noodkreet per duif naar 
Groningen is verstuurd. Uit de vouwsporen die na ruim vier eeuwen nog steeds zichtbaar 
zijn, blijkt in elk geval dat de brief tot een smalle strook opgevouwen is geweest en 
vervolgens stijf is opgerold.  
Daags na het versturen van deze brief viel de vesting Delfzijl zonder slag of stoot in handen 
van de Staatsgezinden. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De verovering van 
Delfzijl, 1591 
(GrA 1536-4586)  



 

 

 

 

 

 

De brief van Heerma en Engelberts in 
opgevouwen en half opgerolde toestand. 
De adresregel is zichtbaar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brief in uitgevouwen 
toestand  

(GrA 2100-1463.140.5) 

 

 

 

 

 



 

Transcriptie met vertaling 

 

 

Gebiedende heern, 

So wij jungstleden des vijants ankumpste 
geschreven,1 nicht twijvellende off die 
hoochwijsen hern hebben unses schrijvenst 
empfangen, schrijven unde geven darmit 
nochmaels die hoochwijsen heren tho 
erkennen, dat den vijant mit sijn ganze macht, 
mit ruiteren, knechten und schepen gelijck nicht 
ein slichter forste oder heer, sondern als ein 
koninck uns hefft umbzijngelt und so sehr 
benouwet, dat die uuterste noot eisschet uns in 
der ile tho entsetten.  

Wie woll wij unser parsone guides modes sint, 
idoch befint sick allerhande inconvenienten 
under die gemeyne soldaeten, also dat men 
dusse schanze tho dienste Zijner Maytt, Stad 
und Lande langer gedencket tho holden, moet 
in dat succours gans und gaer gene 
vorsumenisse gescheen. 

Wij willen uns hernamels geexcusiert hebben 
dat wij die heern hijraff nicht hebben 
voradverteert und gewaerschouett.  

Des vijants geschutte, des sehr vele, is al 
geplantet, vortrouwen darmit gans 
vastichlijcken die heren werden hijrin nicht 
suimig wesen, want die uuterste noot solckes 
doet erfordren. 

Benevenst empfeling gottlijcker almacht, datum 
ilig Delffzijll den 1 julij anno 1591. 

U Ed. Gestr. Ernvest. Erb. unde [Hoochwijsen] 
gehorsame unde underdanige diener, 

 

Tjaerdt van Heerma 
Hilb. Enghelbers 

Periculum est in mora 

 

Gebiedende heren,  

Wij hebben u kortgeleden geschreven over de 
aankomst van de vijand en twijfelen er niet aan 
dat u dit bericht hebt ontvangen. We laten u 
nogmaals weten dat de vijand ons met zijn hele 
macht, ruiters, infanteristen en schepen – niet 
zoals een eenvoudige vorst of heer, maar als 
een koning – heeft ingesloten en zozeer onder 
druk zet, dat het hoogst noodzakelijk is ons in 
allerijl te ontzetten.  

We zijn zelf weliswaar vol goede moed, maar er 
zijn wel allerlei negatieve elementen onder de 
gewone soldaten. Wanneer men deze schans 
ten dienste van de koning en Stad en Lande in 
handen wil blijven houden, mag er met het 
sturen van versterkingen geen moment 
geaarzeld worden.   

Wij willen ons later voor geëxcuseerd houden 
dat wij de heren hierover niet hebben ingelicht 
of gewaarschuwd.  

Het geschut van de vijand, dat uit vele stukken 
bestaat, is al opgesteld.  

Wij koesteren het vaste vertrouwen dat de 
heren nu niet zullen talmen, want de uiterste 
nood maakt haast geboden.  

Met aanbeveling aan de almacht Gods, gegeven 
in haast te Delfzijl, 1 juli 1591. 

 

Uwer edelen, gestrengen, erentvesten, 
eerbaren en hoogewijzen gehoorzame en 
onderdanige dienaren,  

Tjaart van Heerma 
Hilbrand Engelberts.   

‘Uitstel is gevaarlijk’ 

 

 

                                                           
1
  Bedoeld is GrA 2100-1463.140.4, geschreven op 30 juni 1591 te Delfzijl en te Groningen ontvangen op 1 

juli 1591. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


