
„De Groninger Smalfilmers".
Den laatsten tijd hebben zich in het Groninger
Smalfllmleven enkele veranderingen voorgedaan,
waarvan de belangrijkste ongetwijfeld is de omzetting
van de afdeeling Groningen der Nederl. Smalfilm-
liga in een zelfstandige vereeniging „De Groninger
Smalfilmers". Een tweede belangrijke gebeurtenis is
het feit, dat de voorzitter, de heer C. van der Mei,
die in 1932 met enkele andere Smalfilmers de
afdeeling Groningen van de N. S. oprichtte en al
die jaren vol enthousiasme deze functie heeft ver-
vuld, zich wegens vertrek naar het buitenland
genoodzaakt ziet, het presidium van „De Groninger
Smalfilmers" neer te leggen. De heer Van der
Mei is n.l. benoemd tot administrateur van het
Gouvernements-filmbedrijf te Batavia en vertrekt
half Februari per Skymaster naar Indië om daar
zijn nieuwe functie te aanvaarden. Een woord van
hartelijken gelukwensch tot den scheidenden voor-
zitter. Met deze benoeming is men hier ongetwijfeld op
zijn plaats, evenals een uiting van groote dankbaar-
heid en erkentelijkheid voor het vele werk, dat hij
in zijn kwaliteit als voorzitter van de voormalige
plaatselijke Liga-afdeeling en daarna van „De
Groninger Smalfilmers" heeft verricht. De heer Van
der Mei heeft zich steeds een enthousiast smalfilmer
getoond, niet alleen met het woord, maar ook met
de daad, want talloos zijn de jongere Smalfilmers
die van zijn ervaringen hebben mogen profiteeren.
Het voorzitterschap zal thans worden waargenomen
door den heer J. \V. v a n D a m , die reeds enkele
jaren als vice-voorzitter in het bestuur zitting had.
Hoewel het geruimen tijd geleden is. dat er over
het Groninger smalfilmleven in dit blad iets ge-
publiceerd werd. hebben de Groninger smalfilmers
in dien tijd toch niet stil gezeten. Ter gelegenheid
van het film-festival 1946 werd vorig jaar een groote
tentoonstelling gehouden op het gebied der film in
het algemeen en dat der smalfilm in 't bijzonder,
gevolgd door een specialen film-avond, gewijd aan
de ontwikkeling van de film. Zoowel de tentoon-
stelling als de film-avond mocht zich in een groote
belangstelling, o. m. die van het gemeentebestuur,
verheugen. Naarmate er film beschikbaar kwam is
er in ruime mate gefilmd. De heer J. van Dam
maakte reeds eerder een bijzonder geslaagde film
over Groningen's bevriiding; de heer C. van der
Mei draaide ziin „Paradise Last; in opdracht van
de G. O. I. W. maakte hij met den heer C h r.
P i d d e n s de opnamen voor een verzersfilm ; de
heer Z. J. W. v. S c h r e v e n maakte een film over
de „Airborne-landing en de herdenking van den



„Slag om Arnhem", terwijl ook enkele andere leden
op verdienstelijke wijze hun camera lieten snorren.
Inderdaad, aan enthousiasme en activiteit ontbreekt
het niet in smalfilmend Groningen. Daarbij komt
nog dat elke maand drie leden der vereeniging een
film maken van belangrijke gebeurtenissen in de
stad en omgeving of een film over een vrij onder-
werp, ten einde op die wijze een eigen vereenigings-
filmotheek te verkrijgen. Voegen wij hieraan nog
toe, dat de maandelijksche bijeenkomsten zich over
het algemeen steeds in een groote belangstelling
mogen verheugen, dan mag geconstateerd worden,
dat „De Groninger Smalfilmers" met voldoening
mogen terug zien, op hetgeen den laatsten tijd ver-
richt is, doch tevens ook vol vertrouwen de toekomst
tegemoet gaan. Er staan nog verschillende plannen
op stapel en ongetwijfeld zullen die ook binnen
niet al te langen tijd verwezenlijkt worden. En uit
den aard der zaak zullen ook daarover te zijner tijd
in dit blad bijzonderheden worden medegedeeld.
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