
HANS MEYER
Hans Meyer, sinds 1951 voorzitter

van de Haarlemse Smalfilmliga, is niet
meer. Het is haast niet te geloven.
Tijdens de slotavond op 15 mei j.l.
kondigde hij nog aan dat hij de eerste
bijeenkomst in het nieuwe seizoen
waarschijnlijk niet zou bijwonen
wegens een operatieve ingreep in het
ziekenhuis. Hij wenste ons allen - zoals
gebruikelijk - een wel thuis, voor straks
welterusten en een fijne vakantie. Het
zouden zijn laatste woorden zijn.

Zo prominent als Hans als
voorzitter aanwezig was tijdens onze
bijeenkomsten, zo stil en bescheiden is
hij van ons heengegaan. Hans heeft,
samen met zijn Thea uiteraard, een druk
sociaal leven achter de rug. Ik heb me er
wel eens over verbaasd, hoe hij alle
functies die hij in het bedrijfsleven (o.a.
directeur van Vernhout & Van Sluyters)
vervulde en alle sociale contacten die hij
van hoog tot laag onderhield, wist te
combineren. Overal zette hij zich voor de
volle honderd procent in. Hij had een
fenomenaal geheugen. Namen en
adressen schudde hij zo uit zijn mouw:
alle leden, donateurs en belangstel-
lenden kende hij bij naam. Je deed nooit
een tevergeefs beroep op zijn kennis. In
één klap is dat nu verleden tijd. Nooit
meer zullen we daarop kunnen
terugvallen. Het is haast niet te geloven.

Hij was als voorzitter van de HSL
altijd als eerste aanwezig in de
clubzaal, om samen met Thea de zaal
in te richten en de leden welkom te
heten. Het leek allemaal zo
vanzelfsprekend maar dat was het
natuurlijk niet. Gasten van buiten
gingen nooit met lege handen naar
huis. Hans was in alle opzichten een
heer. Veel tijd om films te maken had
Hans niet meer, maar ik herinner me
nog heel goed zijn SCHEEPSKAT, een
juweeltje van een film. Dat alles is nu
voorbij.

Beste Hans, je was 44 jaar
voorzitter van onze club. Voorzover ik
weet een record in amateur film- en
videoland. Je hebt de HSL groot
gemaakt. Jij was de HSL. De ouderen
onder ons weten dat heel goed.
Daaraan is nu een abrupt einde
gekomen. We zullen verder moeten
zonder jou. Gezamenlijk zetten we
onze schouders eronder. Dat beloven
we je. Hartelijk dank voor je inzet en
enthousiasme. We zullen je niet
vergeten. Rust in vrede.

Johan Steuens, Secretaris Haarlemse
Smalfilmliga


