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Havankdag 2020 afgelast
Het bestuur

Het bestuur heeft zich genoopt gevoeld te besluiten de Havankdag, die
gepland stond op 20 juni 2020, geen doorgang te laten vinden. Het van
overheidswege opheffen van diverse beperkingen per 1 juni 2020 doet daar
niets aan af. Het reizen per openbaar vervoer is voorlopig geen pretje (los
van  het  feit  of  het  bezoeken  van  de  Havankdag  wel  als  “essentiële
verplaatsing” telt), meerijden van en naar de begraafplaats kan nauwelijks,
het zaaltje dat we gereserveerd hadden is afgezegd door de uitbater, en een
maaltijd met anderhalve meter tussenruimte of plexiglas schotten kan toch
bezwaarlijk “luisterrijk” genoemd worden. Daarbij komt dat het merendeel
van onze vaste  bezoekers  (en vermoedelijk van  al  onze donateurs)  qua
leeftijd duidelijk tot de risicogroep behoort.

Kortom,  wij  wachten  op betere  tijden.  Zodra we veilig en  verantwoord
bijeen kunnen komen, begint de klok wat ons betreft weer te tellen.

Nieuwtjes
Frank van der Voordt

In Moors Magazine is een artikeltje is verschenen over “Havank als strip”.
Het staat op: https://www.moorsmagazine.com/cartoons/strips/havank-als-strip/

Flip van Doorn meldde in zijn rubriek “Het mooiste Nederland” in Trouw
van 7 december 2019 het verschijnen van Leesbaar Friesland, deel vier in de
serie  Leesbaar  Laagland  (https://leesbaarlaagland.nl).  Wij  citeren  de  site:
“Leesbaar  Laagland  maakt  kleurrijke,  typografische  plattegronden  van
steden,  dorpen  en  provincies  –  geheel  opgebouwd  uit  literaire  citaten,
afkomstig uit romans, gedichten, verhalen en liederen van Nederlandse en
buitenlandse auteurs.  De citaten staan precies  op de straat  of  de  streek
waar ze over gaan”. 
Het  Zaailand te  Leeuwarden is  ingetekend met  een  (geknipt)  citaat  uit
Havanks Circus Mikkenie: “Het Zaailand is een plein […] in het hart van de
stad Leeuwarden.  Het is  een vaag en hopeloos  soort  van plein,  feitelijk
alleen maar geschikt om er een circus neer te zetten, of de kermis”. 

Kort voor het ter perse gaan vernamen wij dat Bettie Elias de Schaduwprijs
gewonnen heeft met Het tuinfeest, en Dominique Biebau de Gouden Strop
met Russisch voor beginners. 
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In memoriam Wim van Eyle
Kees Aarts, Joost Rövekamp, Frank van der Voordt 

Op 29 november 2019 overleed onze donateur Wim van Eyle. Zijn belang-
stelling besloeg meer dan Havank alleen, zodanig zelfs dat  De Volkskrant
van maandag 30 december 2019 een vijf-koloms artikel aan hem wijdde .
Wij  reproduceren het  in  fac-simile,  zij  het  noodgedwongen broksgewijs,
hieronder en hiernaast. 

Zijn misdaadcollectie had hij aan de Koninklijke Bibliotheek geschonken;
zijn  Vlaamse  detectives  zijn  ondergebracht  in  de  Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience. 

Wim was donateur (zelf zei hij “lid van de Stichting NV Mateor”) sinds juli
2001. Hij bezocht enkele malen de Havankdag; zijn weduwe Stella Oude
Elferink had daar nog mooie herinneringen aan en kijkt er met veel plezier
op  terug.  Zij  is  voornemens  de  resterende  Havank-verzameling  over  te
dragen aan de Stichting Mateor zodra dat veilig en verantwoord is.
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