
Een opa viert feest!

JAAR HSL
Ourf, maar niet der dagen zat

«proost!"

Op dertien oktober 1997
vierde de Haarlemse Smal-
filmliga haar 65ste verjaar-
dag. "De Zoete Inval" te
Halfweg, waar de HSL sinds
tientallen jaren haar avon-
den houdt, was getuige van
een uitbundig en toch waar-
dig feest.

1 F/iea Meijer, ere-gastvrouw op het
feest.

Vele prominenten bezochten
deze verjaardag. Een video-
band bevatte alle toespraken
van bekende film- en video-
liefhebbers, zoals Burgemees-
ter Pop van Haarlem en erelid
Frits Huyse. Deze laatste ver-
diepte zich, voor de camera,
in de ontstaansgeschiedenis
van de club, onderbroken
door zijn zwarte kat, die ook
wat wilde opmerken.
Duidelijk is dat velen de HSL
een warm hart toedragen. De
feestcommissie had voor een
vlot en representatief program-
ma gezorgd, waarbij opviel hoe
ontspannen alles verliep.

HUMORVOLLE
TOESPRAKEN
Ton Invernizzi, voorzitter van
"De Ontspanner" wees er in
een humoristische speech op,
dat de uit de HSL ontstane

2 Burgemeester Pop van Haarlem,
hier geflankeerd door Lia Kroskinski,
kwam na afloop van een vergadering
toch nog even kijken.

3 Marga van Bilderbeek, Lilo Laste en Herman Ottink met zijn vrouw (v.l.n.r.)
behoorden tot de genodigden.

Haarlemse clubs, Opa HSL
feliciteerden met het bereiken
van de AOW-leeftijd. De past-
voorzitter, Hans Meijer, bleek
mede-her-oprichter te zijn van
de HSL in nood samen met
ondermeer Dick Boer.
Thea Meijer en Mevrouw Boer
woonden het feest bij. Ted
Stijnman, de huidge voorzit-
ter, stond uitgebreid stil bij de

die nog steeds op Dubbel 8
films maakt en vertoont op een
Paillardprojektor), Ton Schütz
(Eerste NOVA-bekroonde vi-
deofilmer van Nederland), Ton
Schravendijk (importeur van
synchro-Uher recorders), Jo-
han Stevens (secretaris en fil-
mer), Frank Michels (mini-
theater), Ruud van der Leest
(auteur en filmer) en op de on-
derste plaats, heel bescheiden,
ondergetekende. De HSL mag
zeker tot één van de oudste

4 Mevrouw Boer (rechts) was aanwe-
zig op de jubilerende club, die haar
man, Dick Boer, hielp oprichten.

verdiensten van beide heren,
die er niet meer zijn. Hans
Meijer had de club na de oor-
log uit het niets weer opge-
bouwd en groot gemaakt, bij-
gestaan door echtgenote Thea.
Dick Boer is vooral bekend
als schrijver van film- en foto-
boeken en in zijn hoedanig-
heid van directeur van uitge-
verij Focus. Jarenlang ver-
schafte hij de NOVA-clubs
gratis ruimte om het club-
nieuws te verspreiden in zijn
blad Veerwerk, later Smalfilm.
De HSL is een club met een
verleden, dat roemrucht is en
waar vele bekende filmers lid
van zijn of waren. Een wille-
keurige greep: Fred Benaven-
te (Farce Majeur), Dick Laan

6 Ted Stijnman was als enige live spreker achter het katheder geklommen en
nam rustig de tijd. De andere sprekers waren op video aanwezig,
(foto's: Hans Plas, copyright 1997)

(Pinkeltje, de voetbalklassie-
kers en padvindersfilms), Karel
de Vries (Arcadiafilms met
Streuli), Karl Streuli, Wim Wild-
schut (film: "Buut Vrij"), Klaas
Nanning (Focus, Cameraman
Trio Films Amsterdam, Gront-
mij-filmer, auteur en de leer-
meester van ondergetekende),
Gerrit van Dijk (Neêrlands
spraakmakendste animatiefil-
mer-professional), Mr. Frits
Huyse (de bekende smalfilmer

clubs van Nederland gerekend
worden. Een kweekvijver en
vergaarbak van talentvolle,
soms wat opstandige indivi-
duen, die tal van activiteiten
ontwikkelden, zowel beroeps-
matig als amateuristisch.
Moge de HSL weer van zich
doen spreken en nog jaren
voort blijven bestaan!

Hans Plas •

5 Lilo Laste (links) probeerde de touw-
tjes aan elkaar te knopen in deze live
"Cinewiets". Zij legde overigens haar
voorzitterschap van "Close Up" neer
en gaat weer filmen... Een cinewiets?

7 Weet u wie deze man is? Hij wuifde
voortdurend naar ons. We menen hem
te herkennen. De goochelaar begon er
ook al over en nodigde hem uit voor
een act. Hield-ie tenminste op met
aandacht trekken...


