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NA HET AFSCHEID
van de heer J. A. Rodbard
als secretaris van de N. O.V. A.

Om de verdienste van deze, nu ex-functionaris in het
juiste licht te stellen zou gegrepen kunnen worden
naar beproefde uitdrukkingen en woorden als: noeste
vlijt, prettige omgang, tact, behulpzaamheid, en nog
vele andere, omdat dergelijke kwaliGkaties zonder
mankeren op hem van toepassing zijn.
De meest juiste kijk op zijn werk en zijn aard krijgt
men echter door een blik te slaan in het — voor
onze vereniging nog jonge — boek der historie.

de heer ƒ. A. Rodbard

In de jaren kort na de vorige wereldoorlog, toen de
gehele mensheid nog naar vertrouwde oude- of naar
perspectief biedende nieuwe normen zocht, werden
ook in ons amateur-filmwereldje naast bezadigde ver-
nieuwende klanken, revolutionaire leuzen omtrent in
wezen reeds overwonnen denkbeelden vernomen.
Dat uiteindelijk (opnieuw) een landelijke overkoepe-
lingsorganisatie werd geboren, was behalve een over-
winning van het gezond verstand, de kroon op het
werk van enkele tactici, onder wie de toenmalige
N.S.L.-secretaris, de heer Rodbard een bijzonder eer-
volle plaats innam. Hij genoot het voorrecht het ver-
trouwen van alle partijen te winnen en daardoor
werd hij tot de aangewezen man om de oprichtings-
vergadering van de nieuwe vereniging, thans de
N.O.V.A., te presideren, een taak van welke hij zich
met het juiste elan kweet en waarmede hij de dank
van geheel amateur-filmend-Nederland voor goed
heeft verdiend.
Na die eerste, wat .wilde' tijd kwam de rust niet!
De heer Rodbard viel ook in de N.O.V.A. de functie
van secretaris toe en in die kwaliteit heeft hij nog
eens ruimschoots de gelegenheid gekregen zijn kennen
en kunnen te tonen bij de behandeling van de onaf-
gebroken reeks problemen, welke tot de huidige dag
ons deel zijn geweest.
Uw kroniekschrijver is uiteraard het meest in de ge-
legenheid geweest het werk van de heer Rodbard
gade te slaan en te constateren, dat hij in meer dan
één betekenis van het woord doorlopend heel veel
voor onze vereniging heeft over gehad.

Hem voor dit alles nog eens nadrukkelijk te bedanken
namens de gehele vereniging is de bedoeling van dit
betoog van de Voorzitter van de N.O.V.A.


