
De „Friese Smalfilni Club" een feit!
De oude stoere Oldehove te Leeuwarden heeft op

Woensdag 17 October een geboorte meegemaakt.
Natuurlijk geen gewone, maar een heel bijzondere,
n.I. de geboorte van de „Friese Smalfilm Club".

Op de druk bezochte oprichtingsvergadering in
„Amicitia", Wirdumerdijk, kreeg dit heuglijk feit
in vlot tempo zijn beslag. Peetvaders waren
een achttal Groninger smalfilmers die, voorzien
van de nodige films en bewust van hun belangrijke
propagandistische taak, naar Leeuwarden waren ge-
togen. Welnu, over de resultaten kunnen de Gro-
ningers tevreden zijn; het noorden heeft er een
belangrijke club bijgekregen. Het spreekt natuurlijk
wel vanzelf, dat dit resultaat in hoofdzaak is
verkregen door de buitengewoon energieke wijze,
waarop de Friezen de zaken hebben aangepakt. De



voorbereidingen en de leiding bleek n.l. in handen
van een buitengewoon actief Comité van Actie,
dat bestond uit de Heren J. M. B o u d e w ij n,
J. L. van K e y z e r s w a a r d , J. P e l d e r en
L. E. H u y i n g, later eenstemmig tot Bestuur
verkozen. De eerste drie Heren werden resp. Voor-
zitter, Secretaris en Penningmeester. Als vijfde be-
stuurslid werd nog benoemd de Heer B r o u w e r
uit Dokkum.

Nadat de Heer B o u d e w i j n in een vlotte speech
het doel van deze bijeenkomst had uiteengezet en
de aanwezigen opwekte deze actie te steunen door
lid te worden, verkreeg de Heer Z. J. W. v a n
S c h r e v e n , voorzitter van de Groninger club
het woord, die de voordelen belichtte van het
werken in clubverband en dit illustreerde aan de
hand van het werk en het streven van de „Gro-
ninger Smalfilmers". Tenslotte wees hij op het
belang van aansluiting in landelijk verband bij de
N.O.V.A. als de nationale overkoepelende organisatie
en wekte op als club toe te treden.

Hierna draaiden de Groningers een vijftal 8 mm
films, terwijl na de pauze nog een tweetal 16 mm
films werden gedraaid. Blijkens de reacties bij de
aanwezigen, werd het getoonde zeer gewaardeerd.

Dat het enthousiasme onder de Friese collega's
groot was, bleek wel hieruit, dat, na deze films,

uit de zaal spontaan een viertal Friese films ter
projectie werden aangeboden. De „Groningers" wer-
den verzocht, op elke film critiek te leveren, wat
aldus geschiedde.

Hoewel gebrek aan plaatsruimte geen uitgebreide
beschouwing toelaat, mag in het kort wel even
worden opgemerkt, dat de vertoonde films vrijwel
alle zeer goed waren. Vooral de kleuren van een
16 mm, opgenomen tijdens een bloemencorso en op
het landgoed „Keukenhof", waren bijzonder fraai.
Behoudens enkele kleine foutjes was het behoorlijk
en, van groot belang, rustig opgenomen werk.
Een veelbelovend begin dus.

De voorzitter bracht daarna verslag uit van de
binnengekomen aanmeldingen. In totaal gaven zich
20 leden op, waarvan 16 in Leeuwarden, 2 in
Sneek, l in Wommels en l in Dokkum. Een
prachtig resultaat.

Het was reeds vrij laat, toen, na het napraatje
met het Bestuur, de tocht naar huis in de beste
stemming werd ondernomen. pe verslageever:

A. J. HENDRIKS.

Wij wensen deze jonge vereniging veel succes toe
en hopen dat zij spoedig de volgende stap zal
doen en zich aansluiten bij de landelijke organisatie,
de N.O.V.A.


