
Seer vnj naar Ball"Hazar Fforisz

Dese saemencomste is dit laer bepaeldt op 25 ende 26 May binnen de wallen ofte vesten
van Rotterdam. Daerom aght sich onse R.S.L.-Vroedschap gehouden de Ridderschap der
Gaetjenslinters dewelcke dese saemencomste sal besoecken in te lighten. Om Rotterdam te
ontdecken regardeere men de Conterfeytinghe der Stadt ende Landouwen gelijckse voorckoome
op bovenstaende plattegronden De besoeckers gheven aght op de volgende gheordonneerde regelen:
Die van West koomen trecken door Schiedam ende Delfshaven over de Beuckelsdijck. Van

Noordt reyde men nevens de rivier de Rotte. Oost comt over de Schravewech. Van Zuydt

neeme men 't Veer van Yselnionde.

Geleydendt Krijgsvolk magh aenghaande de Admiraliteyt niet binnen dezer stadt gebraght
worden. Men leghere het nevens de Hoffwech - de Doen- Lange ofte Corte Kae. Gesorght
is voor ghestraete ende met steenen gheplaveyde seer schoone stallen reyudelijck zonder mis-

hoopen ofte vuyligheydt.

Vrouwvolk kan binnen de Stadt gebraght worden. Gelegentheyt van herstel van uyterlijck
is mogelijck bij de Gilden der Barbiers, welcke telt zes en dertigh Meesters behalven knechts.

Die in blikken karren, koomen te staen nevens de plaets van samencomste aen de Hoog-

straat op de Werf gemerckt met de aenduydinghe: P in blanc op azuuren veldt.

Voor goedt voer ende reyne onderckoomens der gasten wordt gesorght.

De Vroedschap voornoemdt.



Programma van het IWova Congres
op 25 en 26 mei 1957 in
,HET TWAALFPROVINCIËNHUIS'
Mariniersweg 281 — Rotterdam
GEORGANISEERD DOOR DE ROTTERDAMSE SMALFILM LIGA

zaterdag, 25 mei 1957:

13 — 16 uur Sterrit.

15 — 16 uur Ontvangst der gasten in Restaurant „Bellevue" op de
Heuvel in het Park.

16.15 uur Inscheping aan boord van één der boten van de „Spido",
liggende aan de Parkkade, tegenover Bellevue.

16.30 — 18 uur Rondvaart door de Rotterdamse havens met explicatie
door de kapitein van de boot.

18.30 — 20 uur Onderlinge conversatie op de etage „Friesland" van het
Congresgebouw onder het genot van een aangename drank.

20 uur Diner op de etage „Groningen".

22 uur Filmisch intermezzo, gevolgd door een feest- en dans-
avond met attracties in de Flevo-zaal.

2 uur Sluiting.

zondag, 26 mei 1957:

10 uur Jaarvergadering van de gedelegeerden in de Wijnhoek
van „Het Twaalfprovinciënhuis".

12.30 uur Gemeenschappelijke koffietafel op de etage „Groningen".

14 uur Prijsuitreiking in de Flevo-zaal, met aansluitend :

14.30 uur Vertoning van bekroonde wedstrijdfilms.

18 uur Sluiting van het Congres.

J



Congres 1957

Het begon reeds op het vorige congres in
Bergen. Niet zodra had men daar verno-
men, dat de Rotterdamse Smalfilm Liga aan-
geboden had voor het congres 1957 als gast-
vrouwe op te treden, of mij werd van ver-
schillende kanten gevraagd: ,Dan gaan we
toch zeker varen?'
Natuurlijk gaan we varen! Rotterdam, als
één der grote havensteden van het Europese
Continent, laat aan alle gasten de havens
zien. De havens met de machtige kranen,
die zich bewegen over de grote zeekastelen,
die langs de kaden gemeerd zijn. De havens,
die op alle werkdagen leven en vertier ge-
ven aan al degenen, die er oog voor hebben.
Op zondagen echter heerst er rust. Het ge-
rommel van kranen, het gedreun van machi-
nes, de signalen van de schepen hoort men
dan niet.
Daar zaten we met de eerste moeilijkheid
bij het organiseren van het NOVA congres
1957. In overleg met het NOVA bestuur
is een oplossing gevonden. Een ingrijpende
wijziging in de jaarlijks weerkerende gang
van zaken is aangebracht. Op zaterdag is er
geen jaarvergadering, maar wél een rond-
vaart door de havens. De jaarvergadering
van gedelegeerden is verschoven naar zon-
dagmorgen.
De tweede moeilijkheid leverde het zalen-
probleem in onze nog steeds niet volledig
herbouwde stad. Ook hiervoor vonden we
de oplossing. Behalve de ontvangst van onze
gasten vinden alle gebeurtenissen plaats in
,Het Twaalfprovinciënhuis'. Dit grote ge-
bouw bestaat uit vele etages, welke alle de
naam van een provincie van Nederland dra-
gen. Zo zal het dus gebeuren, dat u ge-
vraagd wordt van Friesland naar Groningen
te gaan of omgekeerd, omdat we van deze
twee provincie-etages gebruik zullen maken.
Nog een derde probleem deed zich voor. De
hotel-accommodatie in Rotterdam is (weder-
om een gevolg van de oorlogshandelingen in
1940) uitermate slecht. We hopen dit pro-
bleem wel onder de knie te krijgen, maar
. . . . alleen met u aller medewerking. Om-
streeks 20 maart verzenden wij aan alle le-
den van de bij de NOVA aangesloten clubs
een uitnodigingskaart. Let u er goed op: dit
in tegenstelling met het gebruik in de laat-
ste jaren, waarbij u deze kaart in ,Het Veer-
werk' aantrof. Indien u er prijs op stelt, dat

wij voor slaapgelegenheid zorgen dan is het
ten zeerste gewenst, dat u uw inschrijving
met verzoek om nachtverblijf ten spoedigste
aan ons inzendt. Wij kunnen voor een goede
regeling instaan, indien wij dit verzoek uiter-
lijk i o april a.s. in ons bezit hebben. Aan
wie daarna komt kunnen wij onder de hui-
dige omstandigheden geen enkele garantie
geven, dat de mogelijkheid het moede feest-
hoofd op een hotelkussen neer te leggen,
aanwezig zal zijn.
Zo - dat is dat. De moeilijkheden zijn ach-
ter de rug. Dus kijken we nu eens naar de
aangename zijde van ons jaarlijks weerke-
rende NOVA-festijn. Het zal ons R.S.L.ers
een groot genoegen zijn vele gasten te be-
groeten, die des zaterdags zo tussen 3 en 4
uur het mooi gelegen Restaurant ,Bellevue'
zullen binnenstappen. U heeft direct het
neusje van de zalm te pakken, want de voor
ons gereserveerde vleugel van dit restaurant
geeft een pracht uitzicht op de onvolprezen
Maas. Nooit krijgt men er genoeg van om
naar het gezellige rivierverkeer te kijken.
Onder het genot van een consumptie kunt
u daarvan genieten maar bovendien hebt u
de gelegenheid de hand te drukken van al
uw filmvrienden, die u slechts een enkele
maal per jaar ontmoet.
Wanneer de deelnemers aan de sterrit zijn
binnengedruppeld gaan we omstreeks kwart
over vier inschepen voor de reeds aangekon-
digde rondvaart, die ons de schoonheid van
de Maas zal laten zien, zodat we zullen kun-
nen begrijpen hoe het gedicht ontstond:

'k Heb u lief Rotterdam met uw drukt' en
gewoel

Waar het leven zo krachtig in bruist
Koningin van de Maas uit wier golven een

lied
Vol van glorie en hoop u ombruist.

Na de ontscheping krijgen onze gasten ge-
legenheid zich op hun hotelkamers te ver-
frissen, waarna we allen om half zeven el-
kaar weerzien in Friesland. Ver weg? Neen,
hoor, het is midden op de Hoogstraat met
een ingang om de hoek aan de Mariniers-
weg. Onder aangename kout wachten we op
de gongslag, die ons diner zal aankondigen.
De reis naar Groningen daartoe is evenmin
ver. Een trap op van hooguit 12 treden en



we zijn er. Dat het eten en de daarop vol-
gende feestavond u goed bekomen moge, is
de wens van uw gastvrouwe, de R.S.L.
Op zondagmorgen zullen we met de gedele-
geerden ons vertier zoeken in Overijssel. Met
een forse klap op de tafel zal voorzitter
Van Eldik de jaarvergadering openen, waar-
na we gezellig gaan zitten bakkeleien over
de belangen van onze NOVA. Dat mag twee
uur duren, want de koffietafel wacht on:;
daarna.
Ja, dat is alles nu wel goed en best, maar
nu al die anderen, die niet naar de ver-
gadering zijn afgevaardigd. Die hebben het
uiteraard veel beter. Ze hebben vrijaf. Som-
migen uit de naaste omgeving zijn thuis gaan
slapen en komen geleidelijk aan weer opda-
gen. De anderen zullen hun hotel verlaten,
waarbij voor elk wat wils te vinden zal zijn.
Is het weer mooi, dan kan ik u een wandeling
in de Kralinger Hout aanbevelen of, zo u
dat aangenamer vindt: de Rotterdamse Dier-
gaarde is in Blijdorp. Tuin en dieren zijn
uw belangstelling zeker waard. De dames
zullen waarschijnlijk meer interesse hebben
voor de reeds alom bekend geworden ,Lijn-
baan'. Een wandeling door deze winkelgalerij
zal u zeker bekoren. Voor de heren is het
gelukkig, dat het zondag is want anders zou
uw congresbezoek wel eens aardig in de pa-
pieren kunnen lopen. Je ziet er toch zoveel
mooie dingen! Om van te watertanden!
Wat we niet hopen: het is denkbaar, dat het

weer zich van een minder gunstige kant laat
zien. Welnu, ook dan behoeft u zich niet te
vervelen. Onder de musea in onze stad zijn
er twee, die zeker de moeite van een bezoek
zullen lonen. Boymans met zijn uitmuntende
schilderijen is wereldbekend, dus moet u er
ook geweest zijn. En degenen, die na de
rondvaart van zaterdagmiddag meer over
schepen en scheepvaart, en wat dies meer
zij, willen weten, vinden een gastvrije ont-
vangst in het Maritime Museum aan het
's Jacobplein.
Er is dus voor iedereen een tijdspassering
te vinden, maar om half één moet u aan de
koffietafel zitten. We zijn dan weer in Gro-
ningen aangeland, waar we onze gastvrijheid
weder hopen te tonen met uitgezochte lek-
kernijen.
Ja, en dan natuurlijk het hoogtepunt van ons
Congres. We gaan weer naar de Flevo-zaal,
waar we reeds een aangename avond door-
brachten, om nu vol spanning af te wach-
ten of onze film voor een bekroning waardig
werd bevonden. Die voorzitter kan de span-
ning er zo gezellig inhouden. Dat weten we
van vorige jaren. In ieder geval reeds nu
aan alle inzenders: ,veel succes'.
Na de vertoning van een selectie uit de be-
kroonde wedstrijdfilms zal de heer Van Eldik
ons congres weer sluiten.
Wij, Rotterdammers, zullen alles in het werk
stellen, dat u met voldoening huiswaarts gaat.

H. Bot, secretaris R.S.L.


