
Op de Werkavond van 15 april '57
kozen we als embleem een com-
binatie van twee door de heer
Wilms ingezonden ontwerpen.
De heer Wilms hield een inlei-
ding over filmmontage. Hij be-
sprak in het kort hoe een film
levend, homogeen, kunstzinnig,
logisch en helder gemaakt kan
worden. Achtereenvolgens werd
ingegaan op het scenario, de fil-
mische effecten, het feit. dat we
ook iets aan de verbeelding van
de toeschouwers moeten overla-
ten, de lengte en de verbinding
der scènes, het ritme en het ge-
sproken commentaar.
Deze inleiding bleek een vrucht-
bare voedingsbodem voor een le-
vendige gedachtenwisseling over
het artikel van Hendriks betref-
fende ,Reis- en Vakantiefilms', en
over de aard van onze werkavon-
den.
Uiteindelijk kwam over dit laat-
ste de mening naar voren, dat er
een vaste kritiekcommissie moet
worden benoemd met de taak de
op de clubavonden te projecteren
films te bespreken na ze op een
commissie bijeenkomst beoordeeld
te hebben, en de leden van advies
te dienen bij het tot film mon-
teren van hun opnamen. Wa ho-
pen op deze wijze te komen tot
een meer gedegen bespreking van
de vertoonde films.
De pas benoemde kritiek-com-
missie, bestaande uit de heren
Bongers, Vernhout en Wilms, be-
sprak op de werkavond van 29
april '57 uitvoerig de film ..Vlis-
singen" van de heer de Kam en
de film .Vakantie aan zee' van
de heer Kuiper.
De film van de heer de Kam wek-
te door zijn titel de verwachting,
dat we iets te zien zouden krijgen
van Vlissingen in al zijn aspecten.
Het bleek echter, dat de zeezijde
de maker het meest geboeid
heeft, zodat het accent hier wat
al te sterk op gelegd is. Ondanks
de fraaie opnamen: te traag. Sug-
gesties: de film in te delen in af-
geronde stukken, bv. Vlissingen
als havenstad, VI. als vissers-
plaats, VI. als industriestad en
als plaats voor ontspanning; ver-
der de lengte van de scènes sterk
te besnoeien en te proberen er een
bindend element (bv. de opzwie-
pende golven) in te brengen.
De film van de heer Kuiper was
veel te lang, een derde van de
lengte zou voor dit onderwerp
voldoende zijn geweest. De be-
lichting kon gelijkmatiger. Gead-
viseerd werd de film opnieuw te
monteren, er veel in te knippen


