
 

 

Impressie van de 

boekpresentatie op 

zaterdagmorgen 14 april 2018. 

 

 

Nadat de uitnodigingen voor de 

boekpresentatie waren verstuurd 

en ook alle leden een uitnodiging 

hadden ontvangen, kon het 

bestuur niet anders doen dan 

afwachten en hopen op veel 

reacties. Het aantal bezoekers 

overtrof onze verwachtingen. Er 

waren ongeveer 70 personen 

aanwezig. 

 

Met de bode hadden we 

afspraken gemaakt over de koffie 

en het klaarzetten van de stoelen 

en de geluidsinstallatie. 

We hadden geen rekening 

gehouden met de Braderie op de 

Voorstraat, waardoor de toegang 

tot de Burgerzaal aan de 

Voorstraatkant werd 

geblokkeerd. Maar dank zij de 

bereidwilligheid van de 

marktkoopman, die voor ons zijn 

bus een stukje verplaatste, 

konden de genodigden via deze 

ingang naar binnen. 

In de huiskamer, zoals de 

kantine na een fraaie renovatie 

genoemd wordt, kregen de 

bezoekers een kop koffie 

aangeboden. Rond half elf 

opende onze voorzitter Josien de 

Jonge het officiële gedeelte van 

de presentatie en heette 

iedereen welkom. In haar 

welkomstwoord vertelde zij over 

de bedoeling, het ontstaan en de 

opzet van het boek. In 2016, in 

het kader van het Brederodejaar, 

zijn de besprekingen over het 

schrijven van het boek met de 

auteur Sander Wassing gestart. 

Ze verwijst ook naar de 

cursussen Vianologie die een 

groot succes waren mede omdat 

gerenommeerde historici uit het 

hele land positief hadden 

gereageerd op onze vraag of zij 

in Vianen een lezing wilden 

verzorgen over de historie van 

Nederland. In elke lezing werd zo 

mogelijk ook de focus op Vianen 

gelegd. 

 

 



zijn de besprekingen over het 

schrijven van het boek met de 

auteur Sander Wassing gestart. 

Zij verwijst ook  naar de 

cursussen Vianologie die een 

groot succes waren mede omdat 

gerenommeerde historici uit het 

hele land positief hadden 

gereageerd op onze vraag, of zij 

in Vianen een lezing wilden 

verzorgen over de historie van 

Nederland. In elke lezing werd zo 

mogelijk ook de focus op Vianen 

gelegd. 

 

In 2016 werkte Sander als 

jongste historicus aan deze 

cursus mee. 

 

Na deze inleiding krijgt Sander 

Wassing het woord, die op zijn 

aanstekelijke wijze vertelt wat 

hij allemaal heeft gedaan om dit 

boek te kunnen schrijven, zoals 

uitgebreid archiefonderzoek doen 

en het doorspitten van bestaande 

literatuur over Hendrik van 

Brederode. Deze speelde een 

belangrijke rol in de aanloop 

naar de Tachtigjarige Oorlog en 

hij stond tevens aan het hoofd 

van de delegatie edelen die in 

1566 naar Brussel reisden om 

het Smeekschrift aan Margaretha 

van Parma aan te bieden. 

 

Sander Wassing vertelt…. 

 

 

Het aanbieden van het 

Smeekschrift aan Margaretha van 

Parma. 

Sander vertelt ook heel 

enthousiast over zijn werk op de 

basisschool Egbertus, waar hij al 



voor de vierde keer Vianologie 

geeft aan de kinderen van groep 

5 met de bedoeling hen te 

interesseren voor de 

geschiedenis van Vianen. Nasst 

deze lessen neemt hij de 

kinderen ook mee op 

stadswandelingen om hen de 

geschiedenis van Vianen te laten 

zien via de prachtige panden 

waar Vianen rijk aan is. 

 

De hoofdpersoon van het door 

Sander geschreven boek.  

Na de overhandiging van het 

boek door onze voorzitter aan de 

burgemeester de Heer 

Groeneweg, neemt deze het 

woord en vertelt dat hij al een 

exemplaar van het boek heeft 

gekregen en direct geboeid 

raakte door het verhaal. Hij sprak 

de hoop uit dat veel inwoners 

van Vianen het boek zouden 

lezen en op die manier kennis 

zouden maken met een 

belangrijke episode in de 

geschiedenis van Vianen. Hij 

gebruikte het bekende gezegde 

om het heden te begrijpen moet 

men zijn verleden kennen.  

Hiermee kwam een einde aan het 

officiële gedeelte van deze 

boekpresentatie. De voorzitter 

nodigde de aanwezigen uit om in 

de huiskamer, onder het genot 

van een kop koffie met daarbij 

een gebakje, met elkaar van 

gedachten te wisselen. Velen 

maakten hiervan gebruik. 

Dankzij de inzet van Bode Edwin, 

Jos Peek, Ria Lammertink en 

Corrie Smit, die zo vriendelijk 

waren om koffie te schenken, 

verliep de gehele organisatie 

vlot, waarvoor onze hartelijke 

dank. Na een geslaagde 

bijeenkomst keerde iedereen 

rond half een huiswaarts. 

 

 

 

 



 

Onze burgemeester houdt zoals 

altijd een boeiend praatje. 

 

 

 

 

Jos Smit, 16 april 2018. 

 

 


