
SMALFILMCLUB ,LUMIERE' - EINDHOVEN

10 JAAR

CLUBORGAAN .VIEWER' 5 JAAR

,Bam!' Met een zware slag valt een dik tijd-
schrift op ons redactiebureau. Tijdschrift? Een
eerste blik op het omslag geeft ons het ver-
trouwde beeld van de .Viewer' te zien, maar
dan dit keer met een opvallende rode opdruk:
1952 - 1962. Aha! Vandaar die dreun op ons bu-
reau. Een jubileumnummer! 10 jaar ,Lumière',
actieve Eindhovense smalfilmclub, 5 jaar .Vie-
wer', uitstekend maandelijks orgaan van die
club. Dat noodt tot lezen!

Eerst het gebruikelijke hoofdartikeltje van voor-
zitter J. G. van der Tooren (.Vedetee' voor de
clubmensen): ,Ons Lustrum'. .Tion jaar is voor
een club geen hoge leeftijd maar wel een ge-
rede aanleiding om elkander in een feestelijke
sfeer te ontmoeten . . .', aldus de voorzitter.
Vanzelf!

Vervolgens een gedicht van een onbekend
poëet:

,Ei! Ziet hoe daar ons Luutje staat:

Volwassen nu, d'onmondigheid ontsprongen!

Tsa! Broeders, enen Lofzang nu paraat

Aan onze schorre keel ontwrongen!',

aldus het eerste couplet van dit ontroerend
dichterlijk meesterwerk.

Dan: ,10 jaren ,Licht' geschiedenis' en .Terug-
blik, Meditatie, Overpeinzing en Bezinning'.
Het nummer is verder met afwisselend feeste-
lijke en instructieve artikelen gevuld, als steeds
keurig opgemaakt en gedrukt, met uitstekende
tekeningen van W. Pot rijk geïllustreerd.

Het fees'.programma van 31 maart ziet er voor-
treffelijk uit, dat belooft een goede dag (en een
goede nacht!) te worden! Op het moment dat
wij dit schrijven — bij het ter perse gaan van
dit nummer — ligt dit feest nog enige dagen in
het verschiet, misschien krijgen wij in het Mei-
nummer van .Smalfilm' nog een verslagje daar-
over.

Ja, .Lumière' is een bloeiende, kerngezonde
club, dat blijkt keer op keer. En de .Viewer'
is een voorbeeldig cluborgaan, ook dat blijkt
keer op keer. De club beschikt over verschil-
lende leden die herhaaldelijk bewezen hebben
op filmgebied heel wat te kunnen presteren en
daardoor vele medeleden bij het filmen te kun-
nen helpen en te stimuleren. Dit leren van el-
kaar in een sfeer van vriendschap is een van
de mooiste dingen van een smalfilmclub.
Het orgaan wordt voortreffelijk geredigeerd,
verschijnt maandelijks met de regelmaat van
een klok, en geeft zodoende iedere maand een
gezonde por in de rug van die clubleden die
misschien door tegenslagen — want is er één
hobby te bedenken die op nog meer tegensla-
gen kans geeft dan juist filmen? — geneigd zijn
de filmcamera aan de wilgen te hangen.

De redactie van ,Smalfilm' feliciteert bestuur en
leden van .Lumière' met dit 10 jr.rig bestaan en
wenst deze club én het goede blad de ,Viewer'
steeds groter groei en bloei toe! Red. S.


