
'T IS JAMMER.
Met bijzonder veel genoegen heb ik de lyri-
sche nabeschouwing over de laatste en de
eerste NOVA-vergadering van de heer F. Jels-
ma uit Maassluis gelezen. En ik kan me voor-
stellen dat velen die deze vergadering hebben
bijgewoond ergens het gevoel hebben gehad
van: ,Och, die jongens (Gerrit van Dijk en
Jacques Janssen) brengen een beetje leven in
de brouwerij en ze menen het toch goed'. Het
had er inderdaad af en toe de schijn van dat
de eerbiedwaardige gedelegeerden tegenwoor-
dig waren bij een klucht die door de voorzit-
ter van de Haarlemse Smalfilm Liga en de



twee jongeren voor het voetlicht van het NO-
VA-bestuur werd opgevoerd.
Ik zal het u uitleggen.
Deze twee jongeren, die, naar u wel begrepen
heeft, in de clinch lagen met hun voorzitter,
haalden bij voortduring nul op hun request bij
hun bestuur met hun ideeën over inventarisatie
van modellen en requisieten, jurering, organi-
satie, karthotheek, bestuursuitbreiding en tal
van filmtechnische aangelegenheden.
Want . . ., zo zei deze voorzitter, dat kon zus
en zo, hier en daarom niet, vanwege O.L.Heer
de NOVA. Omdat de voorzitter niet verwachtte
dat de jeugdige rebellen metterdaad naar Ho-
tel Gooiland zouden gaan zei hij breeduit: ,Ga
maar eens naar die vergadering, dan praat je
anders'. En dat deden ze dan tóch, die twee.
Met verbazing constateerden ze dat de NOVA
helemaal geen O.L. Heer of boeman was,
maar gewoon een gezelschap normale mensen.
Maar het was reeds geschied. Pamfletjes ge-
drukt en uitgedeeld, ledere aanwezige heeft
er kennis van genomen. En dat wat de jeug-
dige rebellie de zaal heeft ingeslingerd staat
op de band.
Wel mensen, was het meegevallen of niet?
Weet u nog wat we gezegd hebben?
Amper vijf dagen na de jaarvergadering van
de NOVA hadden beiden een aangetekend
schrijven van hun collega-smalfilmers in hun
bestuur in de brievenbus, waarin hun werd
meegedeeld dat ze geroyeerd waren op grond
van het feit dat het bestuur van de H.S.L.
van mening was dat ze door woord én ge-
schrift op de op 26 april jl. gehouden NOVA-
jaarvergadering de goede naam van de Haar-
lemse Smalfilm Liga schade hadden berokkend.
Ik weet het niet, maar ik geloof dat deze con-
sequentie door niemand van de aanwezigen
bij de vergadering zou zijn gewild.
Mijnheer Jelsma, graag zouden wij er weer bij
zijn volgend jaar. Maar u ziet, waartoe dicta-
tuur zoal kan leiden.
't Is jammer . . . JACQUES M. J. F. JANSSEN

HILVERSUM (v/h Heemstede)

NASCHRIFT
Hoewel het NOVA-Bestuur momenteel de mo-
tieven van beide zijden in deze wat ongewone
royementskwestie onderzoekt (dit omdat het
NOVA-Bestuur in deze een duidelijke ,derde
partij' is), en zich hangende dit onderzoek
thans nog van commentaar wil onthouden, werd
het juist, want democratisch, geacht deze re-
actie van de heer Janssen als .ingezonden
stuk' in dit NOVA-nieuws op te nemen.
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