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Nieuwe Organisatie voor Amateur-Smalfilmers.

Het zal U allen bekend zijn, dat er een
actie gaande is om te trachten alle smalfilmers in ons land samen te brengen,
niet in een v e r e n i g i n g , die in verschillende plaatsen afdelingen zou hebben, maar in een overkoepelende organisatie, waarvan de plaatselijke clubs lid
zouden zijn. Die zouden in hun ressort
volkomen zelfstandig zijn, de overkoepelende organisatie zou dan alleen tot taak
hebben het leggen van contact tussen die
plaatselijke clubs (zoals het behulpzaam
zijn bij het uitwisselen van programma's
en sprekers enz.) en het entameren van
die werkzaamheden, die alle smalfilmers
in gelijke mate aangaan (zoals uitschrijvan van een nationale wedstrijd, contact
met autoriteiten, filmotheek, enz.
Nu die plannen in een vergevorderd
stadium van verwezenlijking zijn gekomen, wil ik eerst iets vertellen van de
ontwikkeling. Die plannen zijn niet nieuw,
zij kwamen direct na de oorlog reeds
op. Op de Jaarvergadering van de N.S.L.
te Utrecht in 1947 werd de eerste poging
ondernomen. Door een misverstand, dat
door alle betrokkenen ten zeerste wordt
betreurd, liep deze poging op niets uit,
zette integendeel kwaad bloed. Op de
Jaarvergadering te Rotterdam in 1948
werd de zaak opnieuw opgevat, en nu
met beter resultaat. Een commissie werd
gevormd om de mogelijkheid te onderzoeken en die commissie begon met een
vragenlijst toe te zenden aan alle filmclubs waarvan het adres bekend was.
Intussen bleek, dat ook anderen zich
aaneen gesloten hadden. Daar ik een zo
objectief mogelijk verslag tracht te geven,
wil ik geheel in het midden laten of
deze federatie de oplossing versneld, danwel vertraagd heeft, ook niet of de Liga
deze federatie naast of tegenover zich

vond; dit hangt geheel af van het persoonlijke inzicht. Maar beiden stond hetzelfde doel voor ogen nml. om alle smalfilmers samen te brengen in één groot
landelijk verband. Het kon haast niet anders of met de vaste wil die aan beide
kanten voorzat om tot een resultaat te
komen m o e s t dat resultaat ook bereikt
worden.
Partijen kwamen bij elkaar en naar
het gemeenschappelijk idee werden Statuten geconcipieerd op zuiver federatieve
grondslag, autonome plaatselijke clubs, die
lid zouden zijn van een overkoepelende
organisatie. Helaas kwam de juridisch adviseur een spaak in het wiel steken. Van
een „Federatie" kon geen sprake zijn,
want de wet erkent die slechts als a l l e
aangesloten
verenigingen
Koninklijke
goedkeuring op hun statuten hebben verkregen. Deze eis was voor ons niet vol
te houden. De kleinere clubs konden onmogelijk de hoge kosten, verbonden aan
het verkrijgen van de K.G. opgelegd worden. En dat de nieuwe organisatie rechtspersoonlijkheid moest bezitten om officieel naar buiten te kunnen optreden,
was een punt waarmede de gehele opzet
stond of viel.
Er moest dus een compromis gevonden
worden en, daar de oprechte wil er was,
werd die gevonden in deze vorm dat de
N.O. zal bestaan uit Kon. goedgekeurde
Verenigingen terwijl de overige leden
v e r p l i c h t zijn zich aaneen te sluiten
tot groepen die dezelfde bewegingsvrijheid hebben als de eerst genoemde verenigingen. Men mag het nu al betreuren
dat de federatie-gedachte niet in alle consequenties is doorgevoerd, een andere oplossing laat de wet niet toe.
Op een bijeenkomst van 9 filmclubs uit
8 plaatsen werden statuten op deze

grondslag opgesteld en allen verklaarden
zich accoord en bereid op deze basis
samen te werken. Deze statuten met een
begeleidende circulaire werden aan alle
bekende clubadressen toegezonden. Mochten er filmclubs zijn, die niets ontvingen,
zo worden zij verzocht een aanvrage te
richten tot ondergetekende.

Smalfilmers in Nederland! Door enige
personen is de laatste maanden veel
werk verzet om tot ons doel te geraken
en ons oogmerk staat op het punt verwezenlijkt te worden. Veel moeilijk-

heden werden overwonnen en compromissen moesten gesloten worden.
Maar het doel is dat alles waard. Het
is thans aan U de kroon te zetten op
hun werk door U uit te spreken voor
aansluiting bij de N.O. Dit vragen zij,
die er voor ijverden niet om hun moeite
beloond te zien, maar omdat zij het
zien als het belang van het smalfilmamateurisme.
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