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Havankdag 2021
Het bestuur

Om met het slechte nieuws in huis te vallen: Net als in 2020 ziet het bestuur
onvoldoende  zekerheid  dat  onze  doelgroep  verantwoord  bij  elkaar  kan
komen voor de traditionele  Havankdag eind juni.  Lang niet  alle  zestig-
minners zullen hun vaccinatie-cyclus afgerond hebben; we hebben op het
moment  van  schrijven  geen  idee  of  tegen  die  tijd  zalen  en  restaurants
zonder beperkingen open zijn; enzovoorts. 

Maar in tegenstelling tot vorig jaar liggen er nu twee alternatieven tamelijk
concreet voor. 

Ten eerste ligt er een uitnodiging om op de Open Monumentendag (die in
Leeuwarden  gewijd  zal  zijn  aan  de  Harlingerstraatweg;  men  leze  het
bericht van Tom Sandijck op bladzijde 4) aan te treden op de begraafplaats
aldaar. Dat betekent dat er een, zij het onoverdekte en waarschijnlijk mede
daardoor vluchtige, gelegenheid tot ontmoeting is. We zullen hoe dan ook
aan het eind van de middag de plechtigheid bij het graf houden. Uiteraard
staat  het  onze  bezoekers  vrij  de  andere  monumenten  langs  de  route
bezoeken,  bijvoorbeeld  de  St.  Dominicuskerk  waar  Havanks  uitvaart
plaatsvond.  Een  presentatie  zal  er  niet  inzitten  op  de  begraafplaats.
Desondanks  zullen  wij  u  zaterdag  11  september  te  Leeuwarden  graag
treffen.

Ten tweede hopen we in de late zomer of het vroege najaar de Havankbrug
te  Amsterdam  plechtig  in  te  wijden,  in  bijzijn  van  onze  donateurs  én
belangstellende buurtbewoners.  Het  bestuur  heeft  subsidie  aangevraagd
om  mooie,  duurzame  plaquettes  aan  de  brughoofden  aan  te  (laten)
brengen,  en  ook  de  gemeente  Amsterdam  wil  een  naambord  plaatsen.
Indien  en  naar  mate  we  terecht  kunnen  in  het  nabijgelegen  buurthuis
zullen we daar uiteraard ten volle gebruik van maken: een voordracht, een
natje, een droogje. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer dat
alles rond zal zijn. We zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden en
uitnodigen, per mail, per post of per nieuwsbrief, wat het beste uitkomt.  
En het Luisterrijk Maal dan? zult u vragen. Daar is het bestuur nog niet
helemaal uit. Enerzijds lijkt het Luisterrijk Maal traditioneel in Leeuwarden
thuis  te  horen;  maar  mede  door  de  losse  vorm  van  die  dag  ligt  een
avondmaaltijd niet voor de hand. Wij overwegen daarom het Luisterrijk
Maal bij wijze van uitzondering in Amsterdam te organiseren. 
Wat het ook wordt: u hoort nog van ons. 
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Nieuwtjes
Frank van der Voordt en Marcel Versteeg

Oud-notaris en Vriend van het Jaar Mr. W.J. Adema is op 19 maart 2021 te
Leeuwarden overleden. In 2019 werd Wiebe Adema – samen met Tom
Sandijck – tot Vriend van het jaar benoemd; niet alleen omdat hij in 1994
de oprichtingsactie van onze stichting “om niet” had verleden, maar ook
vanwege zijn inspanningen als toenmalig bestuurslid van het Old Burger
Weeshuis bij het tot stand komen van het boek Havank op Dekema State /
De moord op Havank (december 2017). 

In het boekenkatern van de Volkskrant van 13 februari 2021 stond een korte
bespreking van Cornelis Jan Aarts’ tweemaal uitverkochte Boekenjacht, mét
een vermelding van Havank. 
In datzelfde katern werd, in de wekelijkse rubriek die aandacht vraagt voor
omslagen, het uiterlijk besproken van het door C.J. Aarts en M.C. van Etten
samengestelde prachtboek Domweg gelukkig in de Dapperstraat, naar aanlei-
ding van het uitkomen van de 33ste druk. Een 33ste druk, dat hebben Van
Vriesland  en  Komrij  met  hun  bloemlezingen  niet  gehaald.  Wij  nemen
daarvoor met een elegante zwaai onze denkbeeldige hoed af. [En Havank
dan? – red.]

Van ús mem naar Havank
Tom Sandijck

Deo volente wordt op zaterdag 11 september 2021 in Leeuwarden de Open
Monumentendag gehouden. Het thema is dit jaar de Harlingerstraatweg,
met  als  motto  ‘Van  ús  mem  naar  Havank’:  Het  beeld  van  de  Friese
stamboekkoe (ús mem)  staat aan het begin van de Harlingerstraatweg, en
de r.k. begraafplaats aan het einde. Dat betekent dus dat er aandacht kan
worden geschonken aan (het graf van) Havank. Met de organisatie heb ik
afgesproken  de  Stichting  Mateor  te  informeren  en  op  voorhand  uit  te
nodigen op deze dag op de begraafplaats aanwezig te zijn voor het geven
van een toelichting en de verkoop van publicaties. Een en ander natuurlijk
onder het voorbehoud van de dan geldende sanitaire maatregelen.

In  april  of  mei  verschijnt  er  een boek over deze voorname Leeuwarder
straat. Houd in de gaten: www.historischcentrumleeuwarden.nl
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