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M .. - . Phine van der Velden
Voor vele HAF' ers kwam het overlijdensbericht van onze oudvoorzitter en erelid Phine van der Velden als een volkomen verrassing. Annie en ik waren door onze persoonlijke
nauwe vriendschapsbanden met Phine en Ger van der Velden steeds op de hoogte van het verloop van de gezondheidstoestand van Phine. Niettemin kwam het bericht van
haar overlijden voor ons toch nog als een schok. Vele jaren zijn we met z'n vieren gezamenlijk op vakantie geweest en dan leer je elkaar heel goed kennen. In de auto op
weg naar ons vakantie-adres hebben we vaak genoten van de sappige en komische verhalen uit Phine's jeugd, waarbij ze zich ontpopte als een rasvertelster.
Daarbij hebben we Phine leren kennen als een zeer levenslustige vrouw met een vaak filosofische creativiteit en met een groot vermogen om te relativeren. Juist deze ei-
genschappen hebben in de ongeveer vijftien jaar dat zij de voorzittershamer van de HAF hanteerde een belangrijke rol gespeeld. Naast haar activiteiten als voorzitter van
onze filmclub heeft zij meer dan dertien jaar het HAF-bulletin geredigeerd en vaak het leeuwedeel van de artikelen voor haar rekening genomen. Dat zij bij het vijftigjarig
jubileum van de HAF tot erelid werd verheven was dan ook een welverdiende onderscheiding.
Naast haar leidinggevende capaciteiten was Phine ook een actief filmmaakster. Twee van de door haar gemaakte films wil ik speciaal noemen, "Die Schandmauer" en "Pour
un flirt avec toi". "Die Schandmauer" was een filmische uiting van verontwaardiging over de Berlijnse Muur. "Pour un flirt avec toi" was een liefdesbetuiging aan Parijs.
Berlijn en Parijs hadden een zwak plekje in het hart van Phine. Vele malen hebben wij met z'n vieren de reis naar Berlijn gemaakt om op bezoek te gaan bij de ons bevriende
filmers van de Berlijnse filmclub BSF, "Berliner Schmallfïlm Freunde". De BSF organiseerde jaarlijks het internationale "Kurzrilmwettbewerb", waarvan wij trouwe be-
zoekers waren. Het meemaken van dit festival was meestal meevieren, want het was altijd een grootse happening. Twee maal heeft Phine ook zitting gehad in de jury van
het Berliner "Kurzfilmwettbewerb".
Ook in Nederland was Phine een graag gezien jurylid. Ze heeft niet alleen zitting gehad in de jury van de nationale NOVA wedstrijd, maar ook in vele NOVA-district- en
clubjuries.
De HAF heeft in Phine van der Velden een persoonlijkheid verloren die tot de groten van onze filmclub gerekend mag worden. We zullen haar in dankbaarheid herinne-
ren.
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