
Amateur smalfilmclub in Hengelo
in oprichting.

Vóór de oorlog bezat Twente een
enthousiaste smalfilmclub, die zich
op de toen voor amateurs nog prac-
tisch onbetreden paden zeer voort-
varend heeft bewogen. Helaas was
de crisis - en later de oorlog - oor-
zaak dat de club ter ziele ging, al
hebben wij er nu nog aan te dan-
ken, dat wij in een J a a p N i e u -
we n h u i s uit Enschede en de heer
A. M e i l i n k uit Hengelo, een paar
cineasten die hun mede-Twentena-
ren vele malen hebben laten ge-
nieten van hetgeen zij op de film-
band hebben vastgelegd.

Momenteel worden er weer po-
gingen gedaan om tot een smalfilm-
club te komen, zij het dat mcri zich
voorlopig tot Hengelo beperkt. Een
viertal Hengelose fotozaken hebben
de hoofden bij elkaar gestoken en
zij hadden voor gisteravond de De-
venter Smalfilmgroep op bezoek, die
in het Amstelhotel heef. gedemon-
streerd wat er voor amateurs op
filmgebied te bereiken is. Voor
velen was dat een openbaring. Juist
de smalfilm (8 mm) biedt vele mo-
gelijkheden voor amateurs, omdat
de kosten van deze filmerij betrek-
kelijk gering zijn.

De heer L. D e r ij k s, de voorzit-
ter van de Deventer club, gaf voor-
af een korte toelichting, waarin hij
de prettige ervaring besprak, die hij
bij de filmerij in clubverband heeft
opgedaan. Vooral als men zich aan-
sluit bij de NOVA (de landelijke
organisatie voor de amateurfilmers)
geniet men vele voordelen en kan
men voor betrekkelijk geringe kos-
ten heel wat lering opdoen.

Er werden enkele filmpjes ge-
draaid, waaronder een verrassend
goed exemplaar over het onder-
werp 'Water'. Verder hebben deze
amateurs zich al gewaagd aan en-
kele speelfilmpjes en hoewel men
natuurlijk geen vergelijkingen moet
trekken met wat men in de bioscoop
ziet, heeft dit soort films toch zijn
eigen bekoorlijkheden, terwijl wij
ons kunnen voorstellen, dat zij de
makers bijzonder veel voldoening
schenken. Ook was er een filmpje
van een dame die op een vacan-
tiereis in Zwitserland voor het eerst
een filmcamera in handen kreeg en
daarmede een filmpje maakte, dat
verrassend goed was.

Reeds 18 leden meldden zich aan
voor de op te richten club. Voor
degenen die geen eigen camera
hebben, bestaat er gelegenheid om
er een voor een geringe vergoeding
te huren, alsmede ook de andere
attributen die voor deze hobby no-
dig zijn. Binnenkort zal er een op-
rich ingsvergadering worden uit-
geschreven, waar de plannen in
meer concrete vorm zullen worden
gegoten.


