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Omslag: De door Jan Bommerson verworven pet uit de winkel van
Havanks vader poseert voor enkele momenten in de optiek die daar nu
gevestigd is. Lees verder het artikel ‘Met de pet rond’ op bladzijde 16 van
deze nieuwsbrief. Foto: Marcel Versteeg.
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Nieuwtjes
Hans van Schooten, Marcel Versteeg
Van 20 mei t/m 29 oktober 2017 is in het Nederlands Stripmuseum te
Groningen een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Daan
Jippes. Zie ook de afbeelding op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
Daags voor de Havankdag droeg onze donateur Peter H. de Dreu zijn
Havank-verzameling over aan het Tresoar, onder belangstelling van de
pers. Wij besteden daar op bladzijde 34 van deze nieuwsbrief aandacht aan.
De Havankdag op 24 juni 2017 was er een van oud en nieuw. ‘s-Ochtends
zaten we na lange tijd weer eens in Spinoza aan de Eewal. Dat blijkt toch
wel een erg prettige plek te zijn om elkaar te ontmoeten.
In de middagpauze had ik de eer en het genoegen om samen met Jan
Bommerson de door hem bemachtigde pet uit de winkel van Havanks
vader (waarover bericht werd in de vorige nieuwsbrief) voor héél even
terug te brengen naar de plaats waar hij ooit verkocht is: “Wirdummerdyk
E 41”. De directeur van optiek Cocon ontving ons welwillend; op bladzijde
16 treft u een foto-impressie aan.
Het middagdeel vond – voor het laatst – plaats in de Havankzaal van de
Openbare Bibliotheek aan de Wirdummerdijk. De stichting Mateor blijft
niet achter in dynamiek, getuige de overdracht door Frank van der Voordt
van de voorzittershamer aan Marcel Versteeg.
Na de formaliteiten kwam de inhoud ruim aan bod. Jan Bommerson ging
letterlijk met de pet rond. Er was pauze-muziek met de hóógst merkwaardige naam Havank. Johan van der Zee vertelde het een en ander over
een meer dan memorabel interview dat hij als jongmaatje voor de regionale
omroep RONO mocht maken, en wel met Havank, hetgeen tevens
waarschijnlijk diens laatste was. Hans van Schooten maakte het verslag op
bladzijde 7.
Na de herdenking bij het graf waren wij getuige van de geboorte van een
nieuwe traditie: Er werd kruidenbitter geschonken door Jochum Baltjes, die
niet alleen Havanks graf verzorgt maar ook vrijwilliger is in het Boomsma
Distilleerderij Museum. Havank zou het uitbrengen van deze dronk zeker
gewaardeerd hebben.
Het luisterrijk maal werd, net als het ochtendgedeelte, genoten in Spinoza.
Bij de benoeming van de Vriend van het Jaar 2017 was de kersverse voor3
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zitter zijn voorbereiding vergeten, en verzuimde niet alleen de aanwezige
Vrienden te noemen (Ben van der Geest, Sigrid Terpstra, Hans van Duivendijk en Peter de Dreu; Dick Bruna was ons in februari ontvallen, en Daan
Jippes en Paul Arnoldussen hadden afgezegd), maar ook om uit In
memoriam de Schaduw het testament voor te lezen waarop de traditie stoelt.
Gelukkig had Hans van Schooten dat laatste bij het graf al gedaan, maar
voor de goede orde:
“Het is tevens een mij dierbare wens, dat elk jaar, op de verjaardag van
mijn verscheiden, mijn vrienden hier bijeen komen voor een luisterrijk
maal en om een dronk uit te brengen op iemand die mens is geweest naar
zijn beste vermogen, op een vriend ook die oprechte vriendschap altijd
heeft beschouwd als iets heiligs en als zodanig getracht heeft te leven naar
die standaard.”
w.g. CHARLES C. M. CARLIER.

Bestuurswisselingen
Marcel Versteeg
Met vreugde meldt het bestuur dat het sinds het begin van de zomer
versterkt is met Joost Rövekamp. Hij heeft de afgelopen maanden met
succes de bastions der bureaucratieën bestormd, en is daardoor sedert 1
september 2017 officieel én materieel de nieuwe penningmeester van de
stichting Mateor. Adrie de Vlieg, die het penningmeesterschap sedert 2006
vervuld heeft tot grote tevredenheid van iedereen behalve zichzelf, zal in
het bestuur de organisatie van onze Leeuwarder activiteiten blijven
verzorgen.
Op 24 juni 2017 heeft Frank van der Voordt de voorzittershamer overgedragen aan Marcel Versteeg. Frank kwam in 2007 in het bestuur en werd
begin 2009 voorzitter; hij blijft algemeen lid van het bestuur. Marcel zit
sinds 2011 in het bestuur, en combineert het voorzitterschap nu met de
redactie van de Havank Nieuwsbrief en de website.
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Openingstoespraak voor de Havankdag 2017
Frank van der Voordt
Dames en heren Havankvrienden,
Van harte welkom op de drie-en-twintigste Havankdag, waarschijnlijk voor
het laatst in deze ruimte want zoals u wellicht weet verhuist de bibliotheek
in het komend voorjaar naar de Blokhuispoort waar we ook weer zeer
welkom zijn. Met de locatie zijn we inmiddels vertrouwd, want we hebben
elkaar daar al enkele keren in de ochtend van de Havankdag kunnen
ontmoeten.
Bovendien is de Blokhuispoort, met zijn criminele – want penitentiaire –
achtergrond, voor de Havankianen zeker zo’n geschikte plaats om bijeen te
komen als de huidige, die dan weer de nabijheid van het geboortehuis als
bonus heeft. De bibliotheek is hier een gewaardeerd gastheer gebleken en
we vertrouwen erop dat het in hun nieuwe pand niet anders zal zijn.
Het afgelopen jaar is voor de Stichting en voor zijn naamgever rustig
verlopen. Natuurlijk, we verliezen zo nu en dan een donateur, steeds vaker
door overlijden, en er komt er ook nog wel eens een bij, maar er zijn nog
altijd over de honderd donateurs die met ons de naam van Havank
hooghouden.
Wie we op dit moment natuurlijk even moeten memoreren, ofschoon hij
door zijn gezondheidstoestand niet langer als donateur aan de Stichting
verbonden was, is Dick Bruna, in 1995 onze eerste Vriend van het Jaar. Dick
is Havank altijd in vriendschap Havank trouw gebleven, en hij zal door
zijn omslagen onlosmakelijk met Havank verbonden blijven. Op onze beurt
blijven wij Dick dankbaar voor het vriendschapsgebaar van de
toestemming die hij de Stichting verleende om het Havank-vignet in onze
publicaties te gebruiken. Wij zullen daar vanzelfsprekend zorgvuldig mee
om blijven gaan.
Het afgelopen jaar is ook plotseling, voor ons althans, uit beeld verdwenen
oud-donateur Kees Luykx uit Bergen op Zoom, wiens website heel lang
een indrukwekkende bron van informatie over de Havank-uitgaven is
geweest. Zijn onverwacht verdwijnen van het internet voelt toch wel als
een gemis.
Tot zover het vertrouwde, maar er komen wat veranderingen.
5

Hoogst Merkwaardig – Havank Nieuwsbrief, jaargang 23, nummer 2, september 2017

Enige tijd geleden heb ik aan mijn medebestuursleden de wens te kennen
gegeven af te treden als voorzitter. Ik heb in 2009 het voorzitterschap in
woelige tijd op me genomen en er in acht jaar aan mogen bijdragen de
Stichting in rustig vaarwater te brengen. Ik vond het eigenlijk wel lang
genoeg geweest. We hebben daarom in goed overleg het bestuur
geherstructureerd.
Marcel Versteeg heeft zich bereid verklaard vooralsnog het voorzitterschap
op zich te nemen, en hij behoudt de verantwoordelijkheid voor de
Nieuwsbrief en de website. Hans van Schooten blijft zeker tot 2019, het jaar
waarin hij de eerbiedwaardige leeftijd van 75 jaar bereikt, onze secretaris.
Joost Rövekamp, nieuw in de bestuurlijke gelederen maar al heel lang
donateur, gaat zich met de penningen bezig houden. Adrie de Vlieg blijft
ons onmisbaar steunpunt in Leeuwarden. Op verzoek van de collega’s –
aandringen klinkt misschien wat pedant – heb ik ermee ingestemd in het
bestuur te blijven zonder vaste taakomschrijving, in een adviseursfunctie
dus. Kees Aarts blijft adviseur van de Stichting maar maakt op eigen
verzoek geen deel uit van het bestuur. Uiteraard rekenen we erop dat u het
nieuwe bestuur steunt zoals u dat met onze voorgangers ook gedaan hebt.
In de nieuwe samenstelling gaan we ons langzaam opmaken voor ons
zilveren jubileum in 2019, maar dan zijn we weer twee Havankdagen
verder.
Dames en heren, ik heb geen verdere mededelingen en wil daarom de
voorzittershamer, ooit een geschenk van de goede vriend Jan Noordhoff,
nu overdragen aan Marcel Versteeg.
Ik dank u voor uw aandacht.

Havank-archief Dekema State
Marcel Versteeg
Wij lieten op de Havankdag al iets zien van wat toen nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels heeft Severin van Wageningen, de zoon van
Gerard van Wageningen, een prospectus gemaakt, die wij graag aan al onze
donateurs toesturen. Als de strijd tegen de diverse deadlines goed uitpakt,
treft u de prospectus bij deze nieuwsbrief aan; anders zal hij separaat
worden verspreid.
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