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Nieuw boek over de beroemde Nederlandse auteur Havank 
Tom Sandijck schreef een boeiend historisch verslag over de tijd dat Havank op het landgoed 
Dekema State (Jelsum bij Leeuwarden) logeerde en werkte; een ‘hoogst merkwaardig’ 
tijdperk. De verhalen zijn voorzien van een keur aan originele, tot nu toe niet gepubliceerde 
foto’s uit die periode. Het boek Havank op Dekema State wordt in combinatie (in keerdruk) 
uitgegeven met de novelle De moord op Havank geschreven door Kees Kuiken.

Met een knipoog naar “Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018” benadrukt dit boek de 
culturele verbondenheid van Havank met Leeuwarden. Havank werd er in 1904 geboren en 
stierf er in 1964. Ook een van zijn boeken, Circus Mikkenie, speelt zich af in Leeuwarden. 
Havank behoort tot het culturele erfgoed van Friesland en is onverbrekelijk verbonden met 
Leeuwarden waar de straten van een hele stadswijk vernoemd zijn naar personen uit zijn 
boeken.

Havank is het pseudoniem van Hans van der Kallen. Dit pseudoniem is op 29 mei 1935 
bedacht door Anton van Duinkerken naar analogie van Ivans, het pseudoniem van de 
detectiveschrijver mr. J. van Schevichaven. Havank publiceerde tijdens zijn leven 27 
speurdersromans, twee verhalenbundels en een omnibus. 
In 26 romans en een aantal verhalen worden de hoofdrollen vervuld door Bruno Silvère, 
hoofdinspecteur van de Sûreté Nationale, en diens collega Charles C.M. Carlier, beter bekend 
als 'de Schaduw'. Zijn eerste boek Het mysterie van St. Eustache werd in 1935 uitgegeven 
door A.W. Bruna & Zoon’s Uitgeversmaatschappij. Havanks laatste boek Menuet te 
Middernacht is na zijn dood voltooid door Pieter Terpstra en verschenen in 1964, uitgegeven 
door A.W. Bruna & Zoon. In totaal zijn er ruim zes miljoen exemplaren van zijn boeken 
verkocht. Veel over Havank en zijn werk is vastgelegd door de Neerlandicus Sef Passage.

Het boek Havank op Dekema State / De moord op Havank is een uitgave van de Stichting 
Mateor en is vanaf 11 december verkrijgbaar via geselecteerde boekhandels. ISBN: 978-6187-
516-1. Prijs: € 12,50
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