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Op het moment dat het georga-
niseerde amateur-filmwereldje
zijn nieuwe vorm en plaats aan
het bepalen is in een veranderde
maatschappij, juist op het
moment waarop een sterke aan-
spraak wordt gedaan op de spirit
en teamgeest van het bestuur,
juist op het moment dat visie en
werklust essentiële punten bij
het bepalen van het noodzake-
lijke te volgen beleid zijn, juist
op dat moment moet er een man
afhaken die 20 jaar lang het best
wat in hem was gaf aan de be-
stuurlijke taak welke hij op zich
had genomen.
Martin Tans moet er mee ophou-
den. In 1952 gekozen in het
NOVA-bestuur, vanaf 1962 be-
heerder van de financiën. Op 27
mei a.s. de laatste dag.



Dit zal een zware dag voor hem
worden, want het moeten stop-
pen met iets is altijd een pijnlijke
aangelegenheid, hoe ver-
standelijk juist zo'n besluit ook
mag zijn.
Wanneer men zo met zijn taak is
verweven en dat zovele jaren,
moet het een besluit zijn dat ver-
driet doet.
Hij ging zo in zijn taak op, dat
het hem vaak onbegrijpelijk
moet zijn voorgekomen dat er
mensen waren die zijn maatrege-
len niet altijd begrepen. Die boos
werden wanneer hij de NOVA
zolang geld leende van zichzelf,
omdat de NOVA-gelden op een
spaarrekening stonden en er al-
leen met renteverlies afgehaald
konden worden.
Een man die zijn zaken zo rustig
en lakoniek afhandelde, dat er
leden waren die er onrustig van
werden en tevergeefs probeerden
hem tot een andere methode te
bekeren. Kortom een man die je
bij storm en springvloed graag bij
je op de dijk had staan.

Dat gaat nu veranderen. Het is
onverantwoordelijk nog langer



een beroep op hem te doen. Het
risiko is te groot. Zijn gezin en
zijn zaak gaan heel erg vanzelf-
sprekend voor.
En ofschoon we nog niet precies
weten hoe een bestuursvergade-
ring er zonder jou uit zal zien
Martin, lijkt het mij toe dat jij
zowel als wij er wel even aan zul-
len moeten wennen.
Het zij zo, the film must go on.
Bedankt voor alles wat je voor
de NOVA hebt gedaan en voor
de nationale en internationale
amateur-filmerij in het bijzon-
der.
Wees zuinig op jezelf, je gezin is
erg op je gesteld en wij willen
graag ook zo nu en dan nog eens
even langs komen.
JAN DEKKER


