
Welkomstwoord Opening Landelijk Jubileumjaar 1572 te Brielle, 24 maart 2022 

door burgemeester Gregor Rensen van Brielle. 

 

 

. 

Majesteit, Commissaris van de Koning, Excellenties, Burgemeesters, geachte 

aanwezigen, 

 

Van harte welkom in Brielle, van harte welkom in de Sint-Catharijnekerk. Dit is 

ook de kerk waar in juni 1575 het derde huwelijk van Willem van Oranje en 

Charlotte de Bourbon werd voltrokken. Vandaag beleven we hier de opening 

beleven van zowel de lokale als de landelijke herdenking van het bijzondere jaar 

1572. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen de gemeente Brielle en 

het Samenwerkingsverband 1572. 

 

Majesteit, wij voelen ons bijzonder vereerd met uw aanwezigheid vanmiddag. 

Nog geen twee weken geleden bracht u samen met uw echtgenote Koningin 

Maxima ook al een bezoek aan Brielle ter gelegenheid van NL Doet. U heeft 

tijdens dat bezoek aan die zorgboerderij de handen stevig uit de mouwen 

gestoken. 

Ik kan u gerust stellen. De handelingen die wij u vanmiddag van u vragen zijn 

een stuk lichter.  

 

Hartelijk welkom ook aan de Commissaris van de Koning in  Zuid-Holland, dhr. 

Smit. Dank ook aan de steun die de provincie aan dit initiatief heeft gegeven.  

 

Ook een speciaal welkom aan de ambassadeur van België, mevrouw Van 

Calster. Fijn dat u vanmiddag aanwezig wilt zijn om samen met een aantal 

gemeenten uit Nederland een gemeenschappelijk stukje geschiedenis van onze 

beide landen te herdenken.  

 

A very special welcome also tot the ambassador of Ukraine, mr. Kononenko. 

Today we celebrate 450 years of freedom in the Netherlands. But our hearts and 

minds are with the people of your country and their suffering from the terrible 

war which is happening. We do our best to offer the refugees of your country a 

warm welcome and shelter, in Brielle and in the Netherlands as a whole. You 

will meet some of them afterwards. We wish your people all the best in their 



struggle for keeping independency, freedom and democracy. Thank you very 

much for coming to Brielle today.  

 

Welcome also to the mayor of Havlickuv Brod and member of the Senate in the 

Tsjech Republic, mr. Tecl. The twin city relation between Brielle and Havlickuv 

Brod is the oldest one between a Dutch and a Tsjech municipality. We are very 

proud that after 37 years our friendship is still very active and lively.   

 

Welkom aan de sprekers van vanmiddag, en aan de optredende jonge talenten. 

Voor hen is het vandaag minstens zo spannend als voor de burgemeester van 

Brielle, stel ik mij zo voor.  

 

En hartelijk welkom aan mijn collega’s en de afgevaardigden van de 42 

gemeenten die samen het Samenwerkingsverband 1572 vormen. Het doet mij 

heel veel genoegen dat deze samenwerking zo’n grote vlucht heeft genomen. 

Dank voor jullie inzet en voor jullie aanwezigheid bij dit memorabele moment. 

Welkom ook aan de leden van de comité’s van aanbeveling en de sponsoren.  

 

Tenslotte mijn stad- en dorpsgenoten uit Brielle, vertegenwoordigers van de vele 

historische vrijwilligersverbanden die wij lokaal kennen. Jullie hebben lang naar 

dit moment toegeleefd. Van harte welkom bij de officiële start van dit 

bijzondere jaar voor onze gemeente. En dank aan de vele bijdragen die jullie aan 

deze herdenking leveren.  

 

Dames en heren, 

 

Het jaar 1572 is een jaar in onze vaderlandse geschiedenis dat zeker herdacht 

mag worden. Ook 450 jaar na dato.  

 

Dat  jaar was namelijk in veel opzichten een kantelpunt in de Opstand van de 

Nederlanden, een opstand tegen de landsheer. Een opstand die uitmondde in een 

langdurige strijd om onafhankelijkheid van het Spaanse bewind maar helaas ook 

een burgeroorlog inluidde.  

 

Het kantelpunt ten goede begon met de onverwachte, je mag ook zeggen, 

toevallige,  maar uiteindelijk doorslaggevende inname van de stad Den Briel 

door de watergeuzen. Dat gebeurde op 1 april van dat jaar 1572.  



 

Het bleek een gebeurtenis te zijn met verstrekkende gevolgen, want vanuit deze 

stad werden vervolgens ook andere steden door diezelfde watergeuzen bevrijd 

en voelden weer andere steden zich gesterkt of genoodzaakt de kant van Willem 

van Oranje te kiezen.  

 

De kettingreactie die de inname van Den Briel veroorzaakte vormde het begin 

van de latere onafhankelijkheid van de Noordelijke Nederlanden. Die werd in 

1648 met de Vrede van Münster bezegeld. 

 

Brielle noemt zich sindsdien de Eersteling der Vrijheid. Libertatis Primitiae staat 

in ons officiële gemeentewapen. En Brielle kreeg voorgoed een plek in onze 

nationale geschiedenis. Daar zijn we uiteraard bijzonder trots op. In Brielle vindt 

nog steeds op 1 april jaarlijks een groots volksfeest plaats, waar de hele 

gemeenschap hartstochtelijk aan meedoet.    

 

Majesteit, ik richt me graag verder tot u. 

 

Want de betekenis die de Inname van Den Briel heeft gekregen, heeft er 

eveneens voor gezorgd dat er een bijzondere band is ontstaan tussen de 

gemeente Brielle en het Huis van Oranje-Nassau. Vanaf 1872 heeft het 

staatshoofd  iedere 50 jaar op of rond 1 april deze stad bezocht. Uw bezoek 

vanmiddag past dus ook in die mooie traditie.   

 

U bent zich ongetwijfeld van die bijzondere band met Brielle bewust. In 1972 

bezocht uw grootmoeder, Koningin Juliana op 1 april onze    gemeente. (foto).  

 

En 100 jaar geleden, in 1922, bracht zelfs de hele koninklijke familie, onder 

aanvoering van uw overgrootmoeder Koningin Wilhelmina, met haar gemaal 

Prins Hendrik en Koningin-Moeder Emma en de toen 12 jaar oude prinses 

Juliana een bezoek aan Brielle  (foto) 

 

Bij die gelegenheid onthulde Koningin Wilhelmina een plaquette op het 1 April 

Bolwerk. Dat is de plek in onze vestingwallen waar indertijd de Geuzen de 

Noordpoort inbeukten om de stad in te nemen.  

 



Wij zijn bijzonder verheugd dat u een eeuw na uw overgrootmoeder eveneens 

een plaquette wilt onthullen. Een plaquette die ook een plek krijgt op  het 1 

April monument. Namens het gemeentebestuur en de bevolking van Brielle 

dank ik u zeer voor dit mooie gebaar.  

 

Majesteit, ik wil u daarom graag uitnodigen om deze plaquette te onthullen. 

 

(Koning komt op podium, verwijdert bedekking. Applaus) 

 

(Als de Koning weer gezeten is, hem nogmaals bedanken en de aanwezigen een 

fijne middag o.i.d. te wensen. 

 

Dank u wel Majesteit. Wij zijn zeer vereerd.  

 

Dames en heren, ik wens u allen een hele plezierige middag. Dank u wel. 

 

 


