
VAN ELDIK
TEN AFSCHEID
Nu de voorzitter van de Rotterdam-
se Smalfilm Liga, de heer J. van
Eldik, die tevens vele jaren voorzit-
ter is geweest van de NOVA, af-
scheid genomen heeft, past mij
— dacht ik — een woord van har-
telijke dank.
Het is al zo lang geleden dat ik met
Van Eldik kennismaakte, dat ik
niet eens meer weet, wanneer het
was. Deze man was het echter die
met een grote tact, met een onver-
stoorbaar goed humeur en met grote
bestuursgaven de NOVA heeft ge-
leid. Ik weet wel, dat verschillende
uitingen mij bereikt hebben, dat
Van Eldik toch zo star was. Ja,
maar dat móét je toch ook zijn, wil
je met vaste hand een vereniging
leiden? Houdt u niet van een kapi-
tein op een schip die recht op zijn
doel afgaat? Die niet dan eens hier,
dan weer daarheen geworpen wordt
door allerlei wisselende winden?
Dan eens zus en dan eens zo? Neen,
Van Eldik was een pracht vereni-
gingskerel, die de organisatie van de
jaarlijkse wedstrijden steeds maar
weer uitnemend heeft volbracht. Dat
men van weinig kolkend water om
de NOVA merkte, is niet in de laat-
ste plaats te danken aan zijn uitste-
kend stuurmansschap. Hij wist pre-
cies wat er gebeuren moest en dan
gebeurde het ook. De grote opbloei
van de smalfilmerij, al had die wat
ons allen betreft nog veel bloeiender
kunnen zijn, heeft Van Eldik voor-
treffelijk opgevangen in een zich
steeds uitbreidende NOVA. Met
vaste hand leidde hij de algemene
vergaderingen en de congressen en
ik weet zeker, dat velen met groot
genoegen aan deze tijd van de
NOVA terugdenken.
Dat hij in Rotterdam uitbundig is
gehuldigd als voorzitter van de Rot-
terdamse Liga kan ik mij levendig
begrijpen. Het spijt me dat ik er niet
bij ben geweest, maar ik wil hier in
ons eigen tijdschrift blijk geven van
onze grote waardering voor deze ex-
kapitein van de NOVA.
Hulde Van Eldik, je hebt het best
gedaan!
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