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In Memoriam Hanneke Haverkamp 
 

Als ik aan Hanneke denk dan komen er drie eigenschappen naar boven: Strijdbaarheid, 
Onverzettelijkheid en Doorzettingsvermogen, alle drie met een hoofdletter. Deze drie 
karaktereigenschappen hebben haar hele leven een grote rol gespeeld, maar vooral de 
laatste jaren van haar leven vocht ze om haar ziekzijn de baas te blijven. 
Hanneke was een van de leden van het oprichtingsbestuur van de GVO. Ook daar kwam 
haar strijdbaarheid en onverzettelijkheid bij het behoud van de historie van Oudewater goed 
van pas.  
Hanneke was historica en de liefde voor de geschiedenis van onze mooie stad was duidelijk. 
Wanneer ze overtuigd was van de waarde van erfgoed dan liet ze zich niet afschepen. 
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Hanneke was een levensgenieter, ze hield van haar gezin, van mooie muziek, van reizen, 
wereldhistorie, de natuur, een goed diner en een goed glas wijn en was ervan overtuigd dat 
dat ook voor anderen belangrijk was. Ze was trouw aan vrienden en heel loyaal. 
Veel van deze zaken zijn haar in de laatste jaren door haar ziekte ontnomen, maar je (als de 
buitenstaander) hoorde haar niet klagen. Ze ging door “met frisse tegenzin”, een 
veelzeggende spreuk. 
Hanneke was een zeer sterke vrouw, die we als GVO zeker zullen missen. 
Onze condoleances gaan naar haar dierbaren 
Nell van Gool 
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Oudewater, begin mei 2021 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 
 

HET NIEUWS VAN BEGIN MEI 2021  
 

Heel het nieuws van begin mei is gelijk aan het nieuws van begin april, zo lijkt het wel. 
We kunnen deze rubriek dus wel overslaan onder het motto, kijk maar even terug. 
Maar dan toch, ergens in een uithoekje zijn er toch wel een paar nieuweligheidjes . . .  
Er wordt in Nederland nu dan toch echt gevaccineerd 
De avondklok wordt uitgezet 
De lente wordt misschien wel aangezet (op moment van schrijven is het knap fris buiten) 
En 
Het bestuur heeft zich welbewust laten aanraken door een wolkje van voorzichtig optimisme. 
En dat betekent  . . . jawel. 
We gaan, onder alle voorbehoud van coronamaatregelen, ons voorbereiden op een 
programma voor na de zomer(vakantie) met onze klassieke activiteiten en we gaan door met 
onze oriëntatie op meer digitale activiteiten.  
 
Kijk maar eens aan, het begin is er. 
 

Conceptprogramma najaar 2021 
 

2021 Activiteit/ spreker/ reisdoel/ .. Plaats 

Eind augustus Opening Stadsmuseum Stadhuis 

   

Dinsdag 31 
augustus tot en 
met vrijdag 3 
september 

Meerdaagse reis, thema: “De Hanze” 
 
Dit betreft de reis die oorspronkelijk was gepland voor 
het voorjaar van 2020 

 

Zaterdag 12 
september 

Open Monumentendag  

streefdatum 
Woensdag 22 

september 

Lezing: “De Koekenfabriek” door de heer Otto Beaujon 
Aansluitend: Jaarvergadering 2020 

 

Streefdatum 
Donderdag 14 

oktober 

Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap 
Schoof 

 

November Lezing:  . . ..   

December Lezing: . . . . .  

 



3 
 

 
Bestuurssamenstelling 

 
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden ter vervulling van de 
vacatures die ontstaan door het niet-herkiesbaar zijn van Ans Dionisius en Gé de 
Gunst. Het bestuur heeft beiden gevraagd in afwachting van een resultaat de lopende 
zaken te blijven behartigen. 
   

 
 
Oude Waarden 

 
Eind april is Oude Waarden 33 verschenen. We staan daarin stil bij het overlijden van ons 
redactielid Leo Morsink. Het thema-artikel ‘Van medicine doctors, chirurgijns en apothekers 
in Oudewater’ is van de hand van onze stadshistorica mw. Nettie Stoppelenburg. Op de van 
haar bekende grondige wijze voert zij de lezer mee in de wondere wereld van de 
gezondheidszorg in Oudewater in vroeger tijden 
 
Als u deze Oude Waarden niet heeft ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. even melden aan de 
secretaris? 
 

 
 
Sponsoren 

 

 
 

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan 
het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum. 

 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn 
geweest. 

 
HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren. 
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Gezondheid 

 
Ja, toch maar weer even over dit immers onvermijdelijk onderwerp. 
Maar meer dan dit zeugma van vorige keer weet ik er eigenlijk niet over te schrijven:  
 
Houd goede moed . . . en vol. 
 
En dus . .  
 

 
 
Slot: 
 
 
Welaan, sterkte allemaal met het voorzichtig zijn. En hopelijk gezond zijn en blijven.  
Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe. 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, secretaris 
 
 


