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Nieuwtjes
Egbert Nauta, Joost Rövekamp, Frank van der Voordt en Marcel Versteeg

Voor  u  ligt  jaargang 27  (2021),  nummer  2  van  Hoogst  Merkwaardig  –
Havank  Nieuwsbrief.  Normaal  gesproken  zou  deze  in  september  of

oktober verschenen moeten zijn; maar omstandigheden – waaronder het
ontbreken van voor de hand liggend materiaal om een speciaal eindejaars-
nummer  te  produceren  –  maakten  dat  we  er  voor  gekozen  hebben  de
onderhavige editie in december uit te brengen, en vergezeld te laten gaan
van de gebruikelijke oproep tot donatie voor het nieuwe jaar.

De  kleine  web-provider,  waarbij  wij  onze  website  hadden  onder-
gebracht, stopt er binnenkort mee. Het bestuur heeft daarom, na uitge-

breid  onderzoek  afgelopen  zomer,  in  het  late  najaar  de  –  inhoudelijk
ongewijzigde  –  website  ondergebracht  bij  een  grote  marktpartij,  en  de
ondersteuning bij een in ons soort organisaties gespecialiseerde adviseur.
Inbegrepen bij de prijs is een eigen domein – een lang gekoesterde wens –
namelijk:

havank.org

De migratie is, dank zij de inzet van alle betrokkenen, en onder  supervisie
van penningmeester Joost  Rövekamp,  probleemloos verlopen;  bezoekers
hebben  er  weinig  tot  niets  van  gemerkt.  De  eindcontrole  bracht  enkele
reeds langer verbroken verwijzingen aan het licht, die dan ook meteen zijn
hersteld.  Het  oude  domein  havank.nl verwijst  automatisch  door  naar
havank.org. Hoe lang wij havank.nl nog mogen gebruiken, is afhankelijk van
de (reeds lange tijd bestaande) welwillendheid van een bewoner van het
Havankpark in Leeuwarden die eigenaar is van domein havank.nl.

Toegevoegd aan de website zijn de indexen over de nieuwsbrieven. Het
bestuur hoopt hiermee te voorzien in een behoefte wordt voldaan.

In augustus hebben we onze donateurs om een bijdrage gevraagd om de
Havankbrug  in  Amsterdam  ‘aan  te  kleden’,  en  daar  is  door  velen

positief op gereageerd. We zijn dan ook verheugd u te kunnen laten weten
dat het benodigde bedrag ruimschoots binnen is. 
De  gesprekken met  de  leverancier  van  het  Schaduwsilhouet  en  met  de
gemeente Amsterdam over de details van de bebording zijn onlangs weer
hervat.  Wij  danken de betreffende personen dan ook heel  hartelijk voor
hun  bijdrage  en  hopen  u  te  zijner  tijd  bij  de  onthulling  te  kunnen
verwelkomen! 
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Van de nabestaanden van de op 19 maart 2021 overleden notaris Adema
ontvingen wij onderstaande dankbetuiging. Hij  was Vriend van het Jaar
2019.
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Oplettende lezers hebben gemerkt dat de vorige nieuwsbrief (mei 2021)
verstuurd  was  op  basis  van  partijenpost  –  getuige  het  port-betaald

stempel.  Het  voorgaande  decennium  plakte  de  eindredacteur  steevast
postzegels.   Maar  postzegels  worden  schrikbarend  duurder.  Onze
verzendingen  bleken  bleken  bij  nadere  bestudering  te  voldoen  aan  de
voorwaarden voor partijenpost,  met duidelijk voordeel ten opzichte van
losse  postzegels.  Alleen  de  speciale  eindejaars-nieuwsbrieven  van  16
pagina’s zullen nog met kerstzegels verstuurd worden. 

De  volgende  stap  wordt  met  deze  nieuwsbrief  gezet:  Voorbedrukte
enveloppen. Dat scheelt gestempel en geplak van sluitstickers, en ziet er

ook nog eens fraaier uit. De prijs ligt slechts marginaal boven de optelsom
van losse delen van voldoende kwaliteit (telkens wanneer de eindredacteur
zich liet verleiden tot aanschaf van goedkope enveloppen, kreeg hij daar
spijt  van).  Daarbij  hebben  we  de  gelegenheid  te  baat  genomen  ons
redactionele postadres gelijk te stellen aan ons secretariaatsadres.

Wel  is  er  een  opvallend  slachtoffer:  het  schaduw-vignetje  met  bolhoed,
krant en paraplu werd door de drukker geweigerd op grond van onvol-
doende  scherpte.  Dit  vignet  is  veelvuldig  toegepast  op  latere  Havank-
pockets  en vooral  Havank+Terpstra’s.  Onze redactie  was  er  dol  op,  als
element van scheiding of als bladvulling in de nieuwsbrief en ook
op  de  website.  In  plaats  daarvan  zal  onze  stichting  zich  in
toenemende mate bepalen tot wat wel de oerschaduw is genoemd,
wat saaier maar vooral degelijker.

In de Parelduiker jaargang 12 nr. 1 uit 2007 heeft een groot artikel gestaan
getiteld “De Amsterdamse jaren” van C.C.S. Crone. De tekst daarvan is

overgenomen in de DBNL ( De Parelduiker. Jaargang 12 · dbnl). In dat stuk
wordt een brief geciteerd van de op dat moment op de Pauwhof wonende
Ab Visser aan Kees Crone, waarin Havank ook een rolletje speelt:
Verleden  week  hadden  we  een  pracht  avond.  Havank  en  ik  warden
gedoctreerd (honoris causa) door Van Wijk en Broek. Zij hadden togaas
aan en wij rok (ik geleend). We kregen elk een (vis)graat en een dwaze bul
en een lauwerkrans. ’t Was een dolle plechtigheid. ’s Avonds was iedereen
dronken en Havank sloeg om 2 uur alles kort en klein op zijn kamer.

Op 8 september 2021 beschreef Bart Jungmann in de rubriek V in  De
Volkskrant voormalige pastorieën die  tegenwoordig als  Bed&Breakfast

worden uitgebaat. Daarbij wordt, op het eerste oog verrassend, aandacht
besteed  aan  Dekema  State,  dat  zelf  geen  pastorie  is,  en  evenmin  een
overnachtingsfunctie heeft. Bedoelde pastorie staat evenwel aan de ingang
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