
jaarverslag 1933 van de Nederlandsche Smalfilmliga
uitgebracht door den waarn. secretaris.

Dames en Heercn,
Daar ons archief in den laatsten tijd reizende was, moest ik de stof
voor dit jaarverslag uit de officieele mededeelingen in „Het Veerwerk"
gepubliceerd putten en begon daarom het jaarverslag van 1932 door te lezen.
Als het eerste feit, dat tot vreugde stemt, vermeld ik, dat wij toen zeven
afdeelingen telden, terwijl onze leden thans over veertien afdeelingen
verdeeld zijn.
De nieuw gevormde afdeelingen in 1933 waren: Den Haag, Groningen, Dord-
recht, Arnhem, Breda, de Zaanstreek en Walcheren, terwijl het aantal
leden van nog geen 300 tot circa 400 toenam. Op de oprichtingsavonden
van verschillende dezer afdeelingen, waren hoofdbestuursleden aanwezig.
Wat betreft de buitenlandsche betrekkingen, wijs ik er op, dat wij eerelid
zijn van de Oostenrijksche en de Hongaarsche smalfilmliga, terwijl wij
betrekkingen aanknoopten met: Gremio Portugues de Fotografica, afd.
smalfilm te Lissabon, met de Pathé Club in Praag en met de Klub der
Basler Kino Amateure, met het doel smalfilms uit te wisselen, waarvan
de uitvoering door douane-formaliteiten vaak bemoeilijkt wordt.
Het ons aangeboden Honorary Memberschip of the Institutc of Amateur
Cinematographers te Londen, hebben wij in dank geaccepteerd, terwijl wij
het recht: verkregen voor haar wedstrijd de eenige Nederlandsche inzendster
te zijn, zoodat alle deelnemende films via de N.S. ingezonden moeten worden.
Dat het aanknoopeii van internationale betrekkingen tot verrassende resul-
taten kan leiden, bemerkten we aan onze briefwisseling met de Coöpera-
zione Italiana Film a Formato Ridotto. Deze werd hoe langer hoe
hartelijker en aan het verzoek een artikel over de N.S. te mogen ontvan-
gen, werd door ondergeteekende bereidwillig voldaan, waarop echter die
briefwisseling plotseling afgebroken werd. Toen een der Amsterdamsche
leden zich aan het kantoor van de Coöperazione vervoegde, bleek hem, nadat
hij weer op adem gekomen was in hoogere regionen, dat men van hem
verwachtte, dat hij het losgeld zou betalen voor den hoofdredacteur, die
wegens huurschuld in een donkere kamer, die echter van tralies voorzien
was, verblijf moest houden. Daar onze kas het niet toeliet, om het
losgeld te betalen, zal de „coöperazione" met Italië wel even moeten
wachten.
De veronderstelling, dat in het afgeloopen vereenigingsjaar alles van een
leien dakje geloopen is, zou een soft focusopname van de werkelijkheid
zijn. Er ij waarschijnlijk meer filmsla geproduceerd bij vereenigingszaken,
dan in de camera's van onze leden, doch nu alles opgeruimd is, mogen wij
wel constateercn, dat onze liga geen kasplantje is, maar hecht, sterk
en wel doortimmerd en daardoor moeilijkheden te boven kan komen.
Als eerste steen des aanstoots noem ik het verfilmen van het bekroonde
scenario ..Illusie", waarbij de bedoeling was, het ter beschikking stellen
van een scenario op hooger niveau dan tot nu toe voor de smalfilm
gebruikelijk was. Ondanks het grondige en enthousiaste werken van ver-
schillende groepen, heeft het eindproduct geen onverdeelde bewondering
gevonden. De makers hebben echter bij het verfilmen een schat van ervaring
opgedaan, de anderen hebben concrete moeilijkheden bij abstracte plannen
kunnen vaststellen en zijn daardoor ook in ervaring rijker geworden.
Ook de bestuursfuncties brachten eigenaardige bezwaren mede. De heer
K n e g t, die, zooals bij zijn aftreden in „Het Veerwerk" vermeld werd, en
wij willen het gaarne herhalen, zeer veel in zijn functie als Secretaris



der N.S. gedaan heeft, moest eerst in Mei het Penningmeesterschap aan
den heer E u l d e r i n k overdragen en zag zich later genoodzaakt, wegens
drukke werkzaamheden als Secretaris te bedanken. Er ontstond daarna het
u bekende conflict, waarbij wederzijds harde woorden vielen, doch het
doet ons genoegen mede te kunnen deelen, dat er thans getracht wordt
de oude vriendschapsband te herstellen.
De opvolger van den heer K n e g t, de heer J a n C. W. P o l a k , bleek
andere inzichten te hebben dan het bestuur, betreffende het welzijn van
de N.S. Hij heeft ten slotte het secretariaat neergelegd, hetwelk thans
door den voorzitter tot de benoeming van een nieuwen Isten secretaris
wordt waargenomen. Het doet ons genoegen te mogen constateeren, dat
de Haagsche afdeeling, na het uittreden van den heer P o l a k , de zaak
energiek heeft aangepakt en het aantal leden waarborgt de toekomst van
deze afdeeling. Wij willen niet onvermeld laten, dat Mevrouw F r a n k-M a x,
ofschoon pas benoemd, direct met groot enthousiasme aan het werk is gegaan.
Het actief dat wij door deze geschillen verkregen hebben, was het bijeen
roepen, op veler wensch, van de besturen der verschillende afdeelingen tot
een vergadering en het lijkt ons niet onverstandig dergelijke vergaderingen
in de toekomst eenige malen per jaar te houden.
De beoordeelingscommissie heeft haar werk met liefde en toewijding gedaan,
waarvoor wij haar dank zeggen.
Door velen werd de wensch geuit het Bestuur met twee leden uit te
breiden. Er zal heden gelegenheid gegeven worden deze vacatures bij stem^
ming te vervullen.
De heer M o l had zich belast met het verzorgen van het archief, doch
toen drukke bezigheden het hem verhinderden, heeft de heer B l o k deze
taak bereidwillig overgenomen.
De uitslag van den in 1933 gehouden nationalen wedstrijd vindt u in „Veer-
werk" No. 11, 1933, blz. 165.
De Fédératiou frangaise des Clubs de Cinéma d'Amateurs heeft het derde
internationale concours georganiseerd in begin December j.l. Als afgevaar-
digden werden benoemd de heeren Jan . C. W. P o l a k , Fr. E u l d e r i n k ,
(plaatsvervangend) en L e o R. K r ij n. De ontvangst was allcrhartelijkst.
de inzendingen zeer talrijk, doch Nederland kon slechts één prijs verwerven,
t.w. afdeeling genre, 16 mm, de tweede prijs, rnet Camera-avontuur van
P. R e y n d e r s.
Japan heeft het recht het volgende concours te organiseeren.
Het bestuur besloot eenige beperkende bepalingen toe te voegen aan het
wedstrijd-reglement 1933, speciaal betreffende het bijwonen van de zitting
der jury en ontijdige publicaties betreffende in te zenden films.
Van de Redactie van ons orgaan „Het Veerwerk" ontvingen wij steeds
welwillende medewerking, terwijl de inhoud in belangrijkheid blijft toenemen.
Wij kunnen met genoegen constateeren, dat het enthousiasme bij onze leden
blakend is en zijn dankbaar dat wij van de moeilijkheden, die het afge-
loopen jaar bracht, als gunstig resultaat verkregen een versterkte band,
zoowel tusschen de afdeelingen als de leden onderling.
Wij spreken den wensch uit, dat ieder zal blijven voortwerken aan den
bloei onzer liga. Waarn. secretaris LEO R. KRIJN.


