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De rouwadvertenties, die de Stichting Mateor vorig jaar plaatste ter
gedachtenis aan Sef Passage, zijn voor het overgrote deel betaald uit onze
reserves. Maar een substantiële bijdrage kwam van Peter de Dreu, die
hiertoe een declaratie schrapte van de door hem voorgeschoten tweede
tranche Havankpostzegels.
Dat is natuurlijk een mooi gebaar, waarvoor we hem hier graag willen
bedanken. Het is niet altijd gemakkelijk om daartoe de gepaste bewoordingen te vinden. Enkele Havankiaanse betitelingen en formuleringen,
waarvan er één elders in deze nieuwsbrief figureert, schoten ons te binnen;
maar deze doen onvoldoende recht aan het respect dat wij Sef Passage
willen blijven betonen.
Wij vonden echter in een zeker bundeltje het volgende citaat van Havank:
Het zijn altijd de bezitters der aarde die soberheid prediken, welke ze zelf
niet betrachten.
Peter heeft duidelijk geen oor gehad voor deze preken. Dat is hartverwarmend. Nogmaals: Bedankt!
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Nieuwtjes
Hans van Schooten, Adrie de Vlieg en Frank van der Voordt
Bladzijde 4 en 5 van deze nieuwsbrief zijn gewijd aan de
komende Havankdag op 20 juni 2015. De gebruikelijke oproep
aan een ieder die wenst aan te zitten aan het Luisterrijk Maal:
Geef uw voorkeur omgaand door aan onze penningmeester!
Elisabeth Vickers (de oudste dochter van Cynthia) is in juni 2014
overleden.
Het bestuur van de stichting Mateor is de heer Van der Maale uit
Gorinchem erkentelijk voor de 35 Havank-boeken die hij in het
najaar van 2014 aan ons geschonken heeft.
Dit jaar wordt het 25-jarig bestaan van de Vereniging van
Vrienden en Vriendinnen van Dekema State gevierd. In dit
kader heeft Stichting Mateor een prachtig geïllustreerd
boekwerkje ontvangen, met veel mooie foto’s van o.a.
Mona en Gerard van Wageningen, en ook veel informatie
over de indertijd opgerichte vereniging en over de
uitgevoerde renovatie. Op de aanstaande Havankdag zal
het boekje ter inzage liggen.
Kees Aarts hoorde van een redacteur dat
er een vraag over Havank in de televisiequiz “Met het mes op tafel” was geweest.
Inderdaad is op 1 september 2014 in de
tweede ronde gevraagd wie de schrijver
is van Lijk halfstok. Als geheugensteuntje
kregen de kandidaten het omslag te zien,
uiteraard ontdaan van de auteursnaam.
Van de drie kandidaten had één het
helemaal goed. De tweede schreef
“Havanck”, hetgeen eveneens goed werd
gerekend. Het “Havink” van nummer
drie keurde de onzichtbare jury echter af.
Wie de aflevering nog eens (of alsnog)
wil bekijken, kan dat doen via internet:
http://www.npo.nl/met-het-mes-op-tafel/0109-2014/POW_00856060 .
Ronde twee begint na ruim vijf minuten.
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