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Het jaar 1572

is het begin van de “geboorte van Nederland” en een kantelpunt 

in de Tachtigjarige Oorlog. 

Op 1 april van dat jaar namen Watergeuzen Den Briel in: de eerste 

stad in de Nederlanden blijvend vrij van de Spaanse landvorst. 

Een historische gebeurtenis met nationale betekenis.

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, maar de waarden die toen 

werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, 

verbondenheid, verscheidenheid.

Daarom herdenken, vieren, bezinnen, bespreken.

12.30-13.30 uur: concert 
door stadsbeiaardier 
Peter Bremer 
op het Hemony-carillon van de toren 

van de Catharijnekerk.

Het Brielse carillon bestaat uit 19 klokken van meester-gieter 

François Hemony. Oorspronkelijk waren het er 23, maar 2 zijn er 

verloren gegaan in het IJsselmeer en 2 moesten er in de loop der 

tijd worden vervangen. In 1660 zijn die klokken in de “Brielse dom” 

gehangen in het galmgat dat zich boven het dak van de kerk 

bevindt. Richting binnenstad dus. In 1943 werden de klokken door 

de bezetter gevorderd en op transport gezet naar Duitsland. Het 

schip dat daarvoor werd gebruikt, zonk in het IJsselmeer en werd 

pas na de oorlog gelicht. Zo bleven de klokken op 2 na gespaard. 

Toen ze in 1946 terug waren in Brielle werden ze in het midden 

van de toren gehangen, waar ze voller klonken. De klokkenzolder 

heeft fantastische akoestische eigenschappen en fungeert als 

klankkamer. In 1970 werd het carillon verzwaard en uitgebreid tot 

een volwaardige concertbeiaard. Er kwamen klokken bij die 

kleiner en dus hoger waren dan de Hemony-klokken, maar ook 

zwaardere en dus lagere klokken. De klokken zijn gegoten door 

Klokkengieterij Eijsbouts uit Asten die in 2010 nog twee zware 

klokken toevoegde. 

Peter Bremer (1956) is de vaste bespeler van de beiaarden in Brielle, 

Vught, Valkenswaard, Haastrecht, Zeist, Heusden, Culemborg en 

Son. Hij geeft regelmatig concerten in binnen- en buitenland.
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 Binnenkomst van leden en relaties van het 

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten.

 Mededelingen.

 Binnenkomst van Zijne Majesteit de Koning.

 Tijdens de binnenkomst speelt Libertatis Primitiae 

‘Stately Fanfare’ van Benoit Chantry in een 

arrangement van Aad Schrooten.

 Openingswoord door de burgemeester van Brielle, 

drs. Gregor Rensen.

 

 Zijne Majesteit de Koning onthult de plaquette 

‘Brielle 450 jaar Eersteling der Vrijheid’. 

 Optreden Faure Verbrugge: ‘Swallows’.

 Toespraak prof. Guido Marnef, Universiteit Antwerpen: 

‘1572, Een cruciaal jaar in de geschiedenis 

van de Nederlanden’.

 Optreden Manou te Voortwis: ‘Daag me uit’.

 Toespraak Dagmar Oudshoorn, 

directeur Amnesty International Nederland:

‘Tussen vrijheid en verbondenheid: 

van belangen naar waarden.’

 Optreden Dana Koppes: ’Muziek verbindt’.

 Gesprek tussen jongeren en burgemeesters 

o.l.v. Marcel Bril.

 Slotwoord door de voorzitter van 

het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten, 

drs. Jos Wienen.

 Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek 

Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572 

aan Zijne Majesteit de Koning.

 

 

 

Programma
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1572, Een cruciaal jaar 
in de geschiedenis 
van de Nederlanden

niet gericht tegen de koning van Spanje maar wel tegen de tiran-

nie van de hertog van Alva en beoogde de oude vrijheden en 

privileges van de Nederlandse gewesten te herstellen. In de zomer 

van 1572 zorgden de krijgstochten van Willem van Oranje en zijn 

broer Lodewijk van Nassau er voor dat verschillende steden in de 

oostelijke en meer zuidelijke gewesten, zoals Vlaanderen en 

Brabant, voor de Opstand kozen, maar die successen waren slechts 

van korte duur.

Stadsbesturen en stedelingen stonden in 1572 vaak voor moeilijke 

keuzes. Resolute opstandelingen vormden een minderheid. De 

afkeer van het repressieve beleid van Alva, nog versterkt door 

diens gehate fiscale vernieuwingen, en de angst voor de Spaanse 

garnizoenen, wogen vaak het zwaarst en leidden, vaak schoorvoe-

tend, tot een keuze voor de Watergeuzen of Oranje. In de maanden 

die volgden, ontwikkelde zich een intense strijd die niet alleen 

verbondenheid van stedelingen met zich meebracht, maar ook 

verdeeldheid en breuklijnen aan het licht bracht. Het streven van 

Willem van Oranje om in zijn strijd katholieken en protestanten te 

verenigen bleek op het terrein meer dan eens een illusie. Boven-

dien tonen de ontwikkelingen van 1572 dat een oorlog een diepe 

impact had op het leven van gewone mannen en vrouwen. Boeren 

op het platteland leden onder de operaties en noden van de 

doortrekkende legers, van welke partij ze ook waren. Stedelingen 

kreunden onder belegeringen en Spaanse furies leidden tot 

moordpartijen onder de burgerbevolking. Migratiestromen van 

katholieken en protestanten kwamen op gang, maar er waren ook 

vrouwen die met een bezwaard geweten op de vlucht sloegen 

terwijl hun mannen de strijd verderzetten. 

Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen Den Briel in en ruim twee 

maanden later, op 19 juli 1572, kwam in Dordrecht de eerste vrije 

Statenvergadering samen. Het zijn bekende sleuteldata uit de 

Nederlandse geschiedenis. Op het moment zelf besefte niemand 

het volle historische belang van deze gebeurtenissen maar nu 

weten we dat het cruciale stappen waren in de ontstaansgeschie-

denis van de Nederlandse Republiek. In de maanden die volgden 

op de inname van Den Briel sloten verschillende Hollandse en 

Zeeuwse steden zich aan bij de door Willem van Oranje geleide 

opstand. Die opstand was volgens de bewoordingen van de Prins 

    Guido Marnef
Guido Marnef is gewoon hoogleraar bij het 

Departement Geschiedenis van de Universi-

teit Antwerpen en tevens verbonden aan 

het Centrum voor Stadsgeschiedenis van 

dezelfde universiteit. Zijn onderzoek heeft 

betrekking op Opstand en Reformatie in de Nederlanden en op 

het culturele leven in de steden van de 16de- en 17de-eeuwse 

Nederlanden. Over die thema’s publiceerde hij talrijke bijdragen.

Hij verbleef als fellow aan het Institute for Advanced Study, 

Princeton, het Netherlands Institute for Advanced Study, Wasse-

naar, en was tevens Brill Fellow aan het Scaliger Instituut van 

de Universiteit Leiden. Hij voltooit momenteel een boek over 

de Calvinistische Republiek te Antwerpen (1577-1585). 
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Tussen vrijheid 
en verbondenheid: 
van belangen 
naar waarden
Het begin van de geboorte van Nederland kunnen we ook zien als 

een begin van een lange kronkelweg waarin vrijheid, verscheiden-

heid, verdraagzaamheid en verbondenheid ontwikkelen van 

belangen van een minderheid naar waarden van een politieke 

gemeenschap. Nu die waarden dicht bij huis opnieuw worden 

bedreigd en zelfs aangevallen, staat Dagmar Oudshoorn stil bij 

hun actuele betekenis.

Hannah Boere,
Oudewater

Lieke van Iersel, 
Oostvoorne 

Abel Al Temimi, 
Harderwijk

Burgemeester 
Welman, Oldenzaal

Burgemeester 
Sievers, 
Edam-Volendam

Josefien Camminga, 
Elburg

Burgemeester 
Dassen, Kerkrade

    Dagmar Oudshoorn
Dagmar Oudshoorn is directeur van 

Amnesty International, afdeling Nederland. 

Tot 2020 was zij hoofd Operatiën bij de 

eenheid Amsterdam van de Nationale 

Politie en tussen 2010 en 2018 burgemeester 

van Uithoorn. In 2021 was zij voorzitter van het door de regering 

ingestelde Adviescollege dialooggroep slavernijverleden. 

Gesprek tussen jongeren 
en burgemeesters 

o.l.v. Marcel Bril.
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Hidde Sieler, 
Kerkrade
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    Presentator Diederik Jekel
Diederik Jekel legt op onnavolgbare wijze 

bètawetenschappen uit op radio, televisie, 

internet en in columns en boeken. Hij 

behaalde in 2010 zijn Master in vastestof- 

fysica en heeft daarna korte tijd onderzoek 

gedaan aan de Universiteit Twente. In oktober 2010 kreeg hij de 

kans om in De Wereld Draait Door (DWDD) over wetenschap te 

praten en sindsdien is hij full-time wetenschapsjournalist. Hij geeft 

presentaties over wetenschap en communicatie aan schoolkinde-

ren, volwassenen, industriëlen, wetenschappers en managers. In 

2014 en 2015 was hij Ambassadeur van het Weekend van de 

Wetenschap.

Hij heeft meerdere televisieprogramma’s gemaakt en gepresen-

teerd. Zo presenteerde hij onder andere bij Jekel’s Jacht, Beat the 

Champions, RTL Boulevard, De Kennis van Nu (NTR), Prof. Nicolai 

& Dr. Beckand (RTL4), Zapp Live en Willem Wever. Hij heeft 

tientallen optredens gehad op radio en televisie en daar weten-

schap uitgelegd. Bovendien spreekt hij regelmatig op uiteenlopen-

de evenementen en congressen.

Samen met beste vriend Jon Karthaus schreef hij mee aan de films 

Bella Donna’s, Homies en Costa, die vervolgens door Karthaus 

geregisseerd werden. In 2014 kwam zijn boek Beta voor Alfa’s uit.

    Marcel Bril
Marcel Bril (1978) is dagvoorzitter, trainer, 

communicatieadviseur en auteur van het 

boek 'Door de mist.'

Voor Marcel is communiceren niet het 

verkopen van boodschappen, maar het vertellen van verhalen. 

Dat inspireert en kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat mensen 

beslissingen die anderen nemen begrijpen.

Hij begon zijn werkzame leven als journalist, onder meer als 

politiek verslaggever bij de NOS, daarna werd hij eerste woord-

voerder van een staatssecretaris en verdiepte zich in de vraag hoe 

grote (overheids) organisaties hun toegevoegde waarde het beste 

kunnen laten zien.
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    Faure Verbrugge
Faure zingt en speelt haar eigen geschreven 

pop-americanaliedjes. Dit jaar won ze de 

publieksprijs in de finale van Podium Z. 

Daarnaast geeft ze muzikale workshops voor 

basisschoolleerlingen en volwassenen. 

(www.fauremusic.nl)

 

It’s hard to keep the fire burning

When people disappear like smoke

It’s hard to keep the wheels turning

If something makes you choke

 

There is a secret in silence

That she carries everyday

Her thoughts are an island 

Without a must to obey

 

Every time the waves get bigger

Remember how to swim 

Let your lungs spit out the water 

And learn to love again

 

Clouds will look form up and down 

They will spin you round and round

The sun always shines somewhere

It can’t be shining for everyone

When you go through heavy 

weather 

you can turn color blind

let’s talk and come together

we will take it easy on you mind

 

Every time the waves get bigger

Remember how to swim 

Let your lungs spit out the water 

And learn to love again

 

Mabey we were raised by lies 

Cause life ain’t no arcedia 

But if we open our eyes

There will be swallows in our 

darkest skies

 

Every time the waves get bigger

Remember how to swim 

Let your lungs spit out the water 

And learn to love again

Swallows.

    Manou te Voortwis
Manou te Voortwis uit Winterswijk, 

afkomstig uit een muzikale familie, zingt 

en danst. Zij was al op haar 15e Europees 

Kampioen hiphop. Inmiddels doet ze ook 

aan choreografie.

In haar optreden tijdens de officiële 

opening combineert zij dans en zang.

Daag me uit!

In het spoken word Daag me uit! van Manou te Voortwis vertelt 

en danst zij over gevangen genomen worden. Over geen individu 

meer zijn maar ‘een soort’…

Over jezelf langzaam maar zeker verliezen totdat je niets meer 

te geven hebt.

Daag me uit, met jezelf…met je overtuiging én je onzekerheid…

met je lach, je humor en ook je tranen… 
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    Dana Koppes
De uit Enkhuizen afkomstige sopraan en 

actrice Dana Koppes (23 jaar) is in 2020 

afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor 

de Kunsten te Tilburg, richting muziekthea-

ter klassiek. Dana is een gedreven en 

enthousiaste zangeres en haar doel is om de klassieke muziek in 

een theatraal jasje bij een breed publiek ten gehore te brengen. 

(www.danakoppes.com)

 

    Harmonie Orkest Vereniging Libertatis Primitiæ

Stately Fanfare Muziek verbindt

is geschreven door de Belgische componist Benoit Chantry als 

een vierstemmige fanfare.

Aad Schrooten arrangeerde dit stuk, speciaal voor 24 maart, 

naar de bezetting van Libertatis Primitiæ.

Dirigent Big Band: Aad Schrooten

Hoofd Twirldocent: Rita Schrooten-Smit

‘Frère Voyez’ - aria uit de opera ‘Werther’ van Jules Massenet

‘Romance’ - Claude Debussy 

‘Als Luise die Briefe’ - W.A. Mozart

‘Habanera’ - aria uit de opera ‘Carmen’ van Georges Bizet

‘Mein Herr Marquis’ - aria uit de opera ‘Die Fledermaus’ van 

Johann Strauß

    Libertatis Primitiæ
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De 1 April Vereniging is opgericht op 10 januari 1939. 

Dat gebeurde na een bezoek van een paar Amerikanen, 

enkele jaren daarvoor, die de geschiedenis van Brielle kenden 

en eigenlijk hadden gerekend op een mooi geuzenfeest. In de 

Verenigde Staten, zo lieten ze weten, hadden Amerikanen van 

Nederlandse afkomst een geuzenbond opgericht, die jaarlijks 

aandacht schonk aan de bevrijding van Den Briel. Ze kenden 

bovendien de bevrijdingsfeesten van Leiden en Alkmaar, en 

waren zeer teleurgesteld dat Brielle de eerste april ongemerkt 

voorbij liet gaan.

De VVV nam de handschoen op en riep, in samenwerking met 

het gemeentebestuur, een 1 aprilvereniging in het leven. 

Dat was in januari 1939 in hotel Scheijgrond. Binnen enkele 

maanden was er een feest uit de grond gestampt, dat de hele 

stad op zijn kop zette. Vanaf de jaren 6́0 wordt het feest 

jaarlijks gevierd.

Het Briels Klokkenluiders Gilde, opgericht in 1999, luidt hand-

matig in totaal acht luidklokken op vier verschillende locaties. 

Vijf klokken hangen er in de Catharijnekerk (de Brielse Dom), 

één in het oude Stadhuis aan de Markt (mogelijk uit de dertiende 

eeuw en misschien wel het oudste nog in gebruik zijnde klokje 

van Nederland), één in de Jacobskerk en één in de Martinuskerk 

te Zwartewaal.

De vijf luidklokken in de Catharijnekerk zijn in volgorde van 

grootte de Katrin uit 1482 met een gewicht van 4.380 kg, de 

Concordia uit 2010 met een gewicht van 1.095 kg, de Crans uit 

1744 met een gewicht van 845 kg, de Barbara uit 2010 met een 

gewicht van 590 kg en tot slot het lichtste klokje, de Bakker uit 

1773 met een gewicht van 363 kg. 

Van 1 t/m 3 april wordt onder de toren van de kerk de zesde 

luidklok gegoten en daarna in de toren gehesen.

    Briels Klokkenluiders Gilde    Libertatis Primitiæ    1 April Vereniging



 

 

    Dank

Dit evenement werd, naast de in het programma genoemden, 

mede mogelijk gemaakt door:

 Protestantse Gemeente Brielle

 Stichting Behoud Brielse Dom

 Improve technologische services voor evenementen, Delft

 JIM Exclusieve Catering, Brielle

 Restaurant De Brielsche Aap, Brielle

 TSC Crowd Management, Utrecht 

 Niels Braal fotografie, Zwartewaal

 Anne-Roos Radings, Capture Life Now, fotografie, Rockanje

 Interlynx, strategisch reclamebureau, Brielle

 Kranse Printwrx, Sommelsdijk

 Dominique Bloembindster, BloemMomenten, Hellevoetsluis

 Schoonmaakbedrijf L Verweel VOF, Oostvoorne 

 en heel veel medewerkers van de gemeente Brielle.
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