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GRANDIOOS FILMFESTIVAL IN
APELDOORN.
Het derde en - tevens laatste - NOVA-Filmfes-
tival in Apeldoorn overtrof voorgaande, dat
kunnen we rustig vaststellen. Dit jaar waren
er twee hoogtepunten: de officiële opening
door H.K.H. Prinses Margriet en de jurering
van de films. Voorafgaande hieraan hield NO-
VA-vicevoorzitter A. J. Hendriks een korte
toespraak, die wij hieronder in extenso op-
nemen:

,Koninklijke Hoogheid - Mijnheer van Vollen-
hoven, dames en heren genodigden, dames en
heren NOVA-leden.
Koninklijke Hoogheid,
Het bestuur van de Nederlandse Organisatie
van Amateur Filmclubs stelt het bijzonder op
prijs en beschouwt het als een zeer grote eer,
dat U - ais dochter van onze Beschermheer,
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Ne-
derlanden - aanwezig hebt willen zijn op dit
jaarlijkse NOVA-filmfestival in Apeldoorn. Bo-
vendien heeft U zich spontaan bereid ver-
klaard, dit festival hedenmiddag officieel te
openen. Gaarne betuig ik U - namens alle bij
onze organisatie aangesloten verenigingen en
leden - hiervoor mijn grote erkentelijkheid en
dank.
Mijnheer Van Vollenhoven,
Als ik goed ben ingelicht heeft U - evenals
Uw Koninklijke schoonvader - het smalfilmen
als een van Uw hobby's gekozen. Het spreekt
vanzelf dat dit onze organisatie, die het bevor-
deren van het filmamateurisme als een van de
belangrijkste doeleinden kent, bijzonder groot
genoegen doet. Ik wil U dan ook gaarne bij
Uw toekomstige filmproducties van harte suc-
ces toewensen.
Koninklijke Hoogheid,
U sta mij toe dat ik, alvorens U uit te nodigen
het podium te betreden om de door de organi-
serende vereniging de .VERENIGING APEL-
DOORNSE AMATEUR CINEASTEN' uitgedach-
te officiële handeling te verrichten, nog enke-
le woorden tot alle hier aanwezige belangstel-
lenden richt.
Het is bijzonder verheugend te mogen vast-
stellen, dat de interesse in dit jaarlijkse film-
festival zo is toegenomen, dat onze organisa-
toren kunnen bogen op een volkomen uitver-
kocht huis. Deze interesse gaat ongetwijfeld
allereerst uit naar de zo dadelijk te vertonen
films, welke zullen meedingen naar de hoogste
prijzen. Alle andere programmapunten, hoe in-
teressant en gezellig ook, komen pas in de
tweede plaats.

Het NOVA-bestuur is er zich van bewust, dat
bij een verder toenemen van deze belangstel-
ling het de komende jaren niet meer mogelijk
zal zijn U allen onder te brengen in een
ruimte van de grootte van 'Orpheus'. Reeds
heeft het bestuur uitgezien naar nog gro-
tere congrescentra, die voor ons doel geschikt
zijn, maar waarvan ons land er maar enkele
telt. Het probleem daarbij is echter niet zo-
zeer om nog grotere aantallen festivalgangers
te ontvangen en in een bioscoopzaal onder te
brengen, maar het ligt uitsluitend in het pro-
jectie-technische vlak.
Wat dat betreft zal het technische team van
de NOVA de handen vol hebben om te komen
tot een kwalitatief optimale presentatie. Im-
mers: het 8-mm standaardformaat, waarop nog
zovele duizenden werkzaam zijn en nog vele
jaren werkzaam zullen blijven, is in wezen be-
stemd voor een huiskamer of een niet al te
grote zaal. Dat betekent, dat er grenzen zijn
aan de lineaire vergroting bij de projectie.
Steeds betere en steeds lichtsterkere projec-
toren zullen niet kunnen verhinderen, dat de
beeld-kwaliteit achteruit zal gaan. Aan kleur
en scherpte zal zonder twijfel worden inge-
boet. De recentelijke projectie op een meer
dan 5 meter breed scherm, tijdens het UNICA-
congres in Salerno, heeft mij aldaar reeds
doen beseffen dat die grenzen bereikt zijn.
Bij de 16 en 9y2-mm formaten zullen voorals-
nog geen problemen te verwachten zijn, terwijl
ook het super-8 formaat in de toekomst ver-
moedelijk nog wel zal kunnen meekomen.
Maar het zal toch nog wel vele jaren duren,
alvorens het standaard-8 formaat volledig zal
zijn verdrongen.
Ondanks al de technische problemen, die de
zich voortzettende groei van de NOVA - in
ledental en clubs - zal meebrengen, kunnen wij
ons slechts verheugen over die steeds toe-
nemende belangstelling voor het filmamateu-
risme. Voor zover de vrije tijd niet met sport
of andere hobby's wordt gevuld, zullen steeds
grotere groepen mensen en vooral ook jonge
mensen tot de ontdekking komen hoe zinvol
en plezierig film-als-hobby kan zijn.
Hoewel al die nieuwkomende camerabezitters
zich in het begin zullen beperken tot het ma-
ken van familie- en vakantiefilms en zich voor-
alsnog niet zullen interesseren in filmclubs en
alles wat daarmede verband houdt, toch zullen
velen vroeg of laat tot de ontdekking komen
dat het zelf-filmen niet zo gemakkelijk is als de
reclame wel wil suggereren. En als men dan
- vaak beïnvloed door de bioscoop en vooral
ook de televisie - andere onderwerpen zou wil-

len kiezen, dan die uit de vakantie- en familie-
sfeer, dan ontstaat meestal de wens om meer
inzicht te verkrijgen in de technische en artis-
tieke kanten van het vak. Want goed filmen is
een vak en een vak moet men leren. De NO-
VA zal klaar dienen te staan om nog meer dan
voorheen met het geven van inlichtingen, het
organiseren van mondelinge en schriftelijke
filmcursussen, het verstrekken van documen-
tatiemateriaal en het samenstellen van film-
technische geschriften aan de toenemende be-
hoefte tegemoet te komen.
In dit verband is het bijzonder plezierig te me-
moreren, dat ook de Overheid heeft ingezien,
dat zij in financieel opzicht de helpende hand
moet bieden aan die organisaties, welke zich
inspannen om de creatieve vrijetijdsbesteding
van velen te bevorderen. Want op het punt van
de vrije tijd zal de toekomst andere normen
kennen, dan velen onzer nu nog voor mogelijk
houden.
Bij alle popularisering en massaficatie mag
ook de individuele filmer en de topfilmer niet
uit het oog worden verloren. Ook hij dient zich
bij de NOVA thuis te voelen, want hij is het,
die naar buiten het gezicht van het georgani-
seerde filmamateurisme bepaalt. Zijn techni-
sche en artistieke kunnen kan het odium, dat
het woord ,amateur' reeds op zich heeft gela-
den, doorbreken. Het is vooral de taak van de
clubs deze vaak productieve en creatieve en-
kelingen niet te laten vereenzamen in een
sfeer van lauwheid, inactiviteit en steriliteit.
Niet de ,koffie-met-koek', de notulen en het
jaarverslag zijn belangrijk, maar het daadwer-
kelijke filmen - alléén of in teamverband.
De amateur is in de beste betekenis van het
woord: een liefhebber, een geëngageerde, die
met hart en ziel streeft naar het hoogst be-
reikbare binnen het kader van zijn mogelijk-
heden. Hij is ook de man, die vrij is om te
maken wat hij wil. Onafhankelijk en niet be-
perkt in zijn creatieve mogelijkheden door wie
dan ook. Hij kan proberen, experimenteren en
zelfs vooroplopen in het creëren van nieuwe
en moderne filmvormen en filmische uitdruk-
kingswijzen. De amateur moet niet bang zijn
om te vallen. Integendeel, zijn knieën dienen
doorlopend vuil te zijn ...
Er zijn vele topamateurs in ons land, die dit
onderkennen en die de zojuist geschetste
clubsfeer als benauwend ondergaan. Soms
zoeken zij elkaar op in filmstudiegroepen, in
landelijk of in districtsverband, met de bedoe-
ling om door een onderlinge discussie over
eigen of vakfilms tot hogere prestaties te ko-
men. Het spreekt vanzelf dat daar veel voor is



te zeggen mits deze filmers blijven inzien, dat
zij ook tegenover de eigen club verplichtingen
hebben door mee te blijven werken aan een
hoger filmpeil van de leden.
Er zijn ook in Nederland beroepscineasten uit
de rijen van de amateurcineasten voortgeko-
men. En ook nu zijn er topamateurs, die op
grond van echte of vermeende prestaties de
neiging hebben van hun hobby hun vak te ma-
ken. Men zij voorzichtig: het winnen van natio-
nale en internationale onderscheidingen, ze-
ker als dit slechts enkele malen het geval is,
garandeert nog geen succesvolle filmloopbaan
in de beroepssector. Daar komt heel wat meer
voor kijken: niet alleen een ervaring van jaren
in technisch en artistiek opzicht, maar ook
een volkomen doorkneed zijn in alle facetten
van het vak.
De film als kunstvorm heeft dan ook méér aan
een begenadigd amateur, dan aan een middel-
matig vakman.
Moge ik hiermede terugkeren tot dit weekend:
dit jaar zijn in de Nationale Wedstrijd 39 films
ingezonden. Dat zijn dan die, welke na de
districtsgewijze voorselectie zijn overgebleven.
Als ik daarbij de meer dan 100 filmclubs en de
bijna 2500 leden in aanmerking neem, dan kan
worden vastgesteld, dat het aantal succes-
volle filmbeoefenaars nog veel te gering is. En
van dat aantal zijn er in feite slechts weinigen
in staat om technische en artistieke prestaties
van het hoogste niveau te leveren. Er valt dus
nog zeer veel te doen!
En met deze opmerking zou ik dan gaarne mijn
toespraak willen beëindigen. Ik hoop daarbij
dat U mij zult willen vergeven, dat ik langer
beslag heb gelegd op Uw tijd dan U moge-
lijkerwijze zoudt hebben verwacht.
Koninklijke Hoogheid,
Gaarne moge ik U thans verzoeken, die han-
delingen te willen verrichten, die het NOVA-
FILMFESTIVAL 1968 officieel zullen openen.'


