
Koningin en prins op
bezoek bij Haagse
Amateur Filmclub
Op de warme zomerse 13 augustus jl. stroomden tussen zeven en half acht 's avonds 8000
genodigden het Haagse Congresgebouw binnen om als vertegenwoordigers van de bevol-
king konigin Beatrix en prins Claus welkom te heten in Den Haag.

Prins Claus begroet Jan van Weeszenberg. Links Jan van der Schans, achter de handen van
koningin Beatrix en rechts van prins Claus wethouder Vink en echtgenote.

De luchtverversingsinstallatie kon de
warmte praktisch niet verwerken, zodat
je er tegenaan kon leunen. Toch was de
stemming opperbest en gaven de vele
(amateur)verenigingen een enthousiast
bewijs van hun activiteiten.
Zo ook de Haagse Amateur Filmclub, die
in een van de toegewezen commissieka-
mers een prima, zelfs koele, ruimte had
om films te draaien. Weken tevoren was
al medegedeeld dat er koninklijk bezoek
verwacht kon worden.

Tekenfilm
Gevraagd was een tekenfilm van Jan van
Weeszenberg te vertonen. Na controle
van de veiligheidsdienst, burgemeester
en diverse wethouders kwam een 'her-
aut' omstreeks 9.15 uur kond doen van
de spoedige aankomst van de hoge gas-
ten. Verwelkomd door onze voorzitter
a.i. Jan van der Schans, namen zij met
gevolg plaats. De koningin vroeg belang-
stellend naar het functioneren van de
filmclub. Daarna vertoonde Jan van
Weeszenberg zijn nieuwe film 'DE
KOOI'. Op verzoek gaf de maker uitleg
over zijn tekenfilm-hobby. Op de vraag:
'Wat doet u in het dagelijkse leven?',

antwoordde Jan lachend 'filmen' voor
mijn werkgever Gist Brocades.
Prins Claus deelde mee hem reeds te
kennen van verschillende bezoeken aan
de filmstudio in Delft. Konigin Beatrix

dankte hartelijk voor de ontvangst en het
gebodene. Helaas mocht door ons niet
gefotografeerd of gefilmd worden. Wel
waren een fotograaf en een opnameman
met video van het stadhuis aanwezig.

Oude banden
Zo langzamerhand kan de HAF een ver-
zoek indienen het predicaat 'Koninklijk'
aan zijn naam te mogen toevoegen. In de
correspondentie van de vereniging be-
vindt zich een brief van 24 mei 1937 van
de dienst van H.K.H, prinses Juliana,
waarin namens haar en prins Bernhard
oprechte dank wordt overgebracht voor
de door de leden van de HAF aangebo-
den en vervaardigde smalfilm ter gele-
genheid van hun huwelijk.

Voorts werd op 11 april 1953 door koni-
gin Juliana een avond bijgewoond waar
ons lid Jaap Zaatman als arrangeur, op-
richter en leider van een amateurkoor,
waarin verschillende Haffers de zg. 'clo-
se harmony'-zang beoefenden, een uit-
voering gaf. Buitengewoon had zij zich
vermaakt om een scetsch, die zijn oor-
sprong vond in een lied van Emile Brum-
steede vooreen HAF-revue. De koningin
liet een compliment overbrengen aan
Jaap Zaatman en zijn medewerkers en
nodigde hem uit met zijn zangers de hele
show in september van dat jaar voor het
personeel van het paleis Soestdijk te ko-
men uitvoeren. Zoals toen in de con-
vocatie van 1953 van de HAF werd ge-
schreven: 'Een succes voor Zaatman,
waar de hele HAF trots op is' kan ik dit
artikel eindigen met:

'Dit bezoek van koningin Beatrix en
prins Claus was een succes voor Jan van
Weeszenberg, waar de hele HAF trots op
kan zijn!'

Phine van der Velden

Wat de NOVA u te bieden heeft
Dit zijn de voordelen van het NOVA-lidraaatschap:

- Het recht op een veeltalig filmpaspoort ter verkrijging van medewerking,
zowel in binnen- als in buitenland.

- Voor wie elders geluidsfilms vertoont, zijn de BUMA-rechten door de
organisatie betaald.

— Tegen lage prijs kan aan cursussen worden deelgenomen.
- Info-bladén zijn gratis verkrijgbaar, niet-leden betalen een gering bedrag.
- Er bestaat gelegenheid tot deelneming aan wedstrijden.
- Van voordelige aanbiedingen via de NOVA-winkel kan worden gebruik

gemaakt.
- Goedkoop huren van materiaal uit de filmotheek (300 stuks) is mogelijk.
- Men kan actief bezig zijrt op een filmclub.
- Verzekering tegen schade bij filmactiviteiten in NOVA-verband.
- Het abonnement op Filmbeeld is inclusief.

Voor alle mogelijke verdere inlichtingen kan men terecht bij het NOVA-
kantoor. Postbus 177. 3430 AD Nieuwegein (tel. 03402-35434).


