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M e i gaf een
en de ontwik-

Zooals in een vorige publicatie van „De
Groninger Smalfilmers" reeds is vermeld,
heeft de voorzitter, de heer C. v a n der
M e i zijn presidium moeten neerleggen
in verband met zijn benoeming tot- admi-
nistrateur van het Gouvernements Film-
bedrijf te Batavia. In de ledenvergadering
van 13 Februari j.L, die zeer druk be-
zocht was door tal van leden met hunne
dames, heeft de heer Va n de r Mei af-
scheid genomen van zijn,
zelf in zijn afscheidsrede
kind. De heer V a n d e r
overzicht van het ontstaan
keling van de voormalige afdeeling Gro-
ningen van de Nederlandsche Smalfilmliga,
welke door hem met enkele andere smal-
filmenthousiasten in 1982 was opgericht.
Hoewel hij in vele vereenigingen zitting had,
was de „Liga" toch altijd zijn troetelkind.
De wnd. voorzitter, de heer J. W. v a n
D a m , die den scheidenden president in
deze functie zal opvolgen, wenschte den
lieer Van der Mei van harte geluk met
zijn benoeming en schetste het vele, dat
hij voor de afd. Groningen der N.S. en
later voor „De Groninger Smalfilmers"
heeft gedaan. Steeds stond de heer V a n
der Mei op de bres voor de belangen
van de vereeniging, steeds stond zijn huis
gastvrij open voor bestuursvergaderingen
en andere interne besprekingen. De smal-
filmers in Groningen zijn ongetwijfeld veel
dank verschuldigd aan den heer V a n
d er Me i, die hierna door de vergade-
ring, op voorstel van het Bestuur, met
luid applaus benoemd werd tot eerelid
der „Groninger Smalfihncrs". Als blij-

vend aandenken overhandigde spr. den
heer Van der M e i een zilveren brief-
opener met inscriptie. Aan Mevr. V a n
cl e r Me i—V a n V o 11 e n h o v e n werd
een bloemenhulde aangeboden bij monde
van den heer J. Th i e. De heer Van
der Mei , zichtbaar getroffen door zijn
benoeming tot eerelid en door het ge-
schenk, sprak een woord van dank, waar-
in hij een groot deel van de hem gebrachte
hulde meende te moeten overhevelen op
zijn medeheshiursleden, i.c. secretaris,
penningmeester en commissarissen. Ook
voor de aan zijn vrouw gebrachte bloe-
menhulde was spr. uitermate erkentelijk.
Hoewel het spr. moeite kost van „De
Groninger Smalfilmers" te scheiden, weet
hij, dat hij over de toekomst van de ver-
eeniging niet bezorgd behoeft te zijn. Hij
is ervan overtuigd, dat de leiding bij den
nieuwen voorzitter, den heer V a n D a m
in goede, vertrouwde en deskundige han-
den is. Hoewel een groote afstand hem
zal scheiden van ,,De Groninger Smal-
filmers", zullen zijn gedachten zeer zeker
vaak bij zijn oude smalfilmvrienden zijn.

Nadat nog geruimeii tijd onder het ge-
not van een opwekkenden dronk de aan-
wezigen bijeen bleven, namen de heer en
Mevrouw V.a n der Mei van ieder per-
soonlijk afscheid. \\ ij willen dit korte
verslag niel beëindigen; zonder ook hier
nogmaals den heer en Mevrouw Van der
M ei van harte het beste toe te wensehcn
in Indië, daaraan toevoegende de hoop,
dat zij nog vele malen met genoegen zul-
len terugdenken aan „De Groninger Smal-
iilmers". v. S.


