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Opgericht 19 December 1931 te Amsterdam

Alg. Secretariaat:

LAMBERTWEG 30, ROTTERDAM. Tel. 14456 -

jaarverslag over 1936.
Dames en Heeren,

-- Op 19 December 1936 passeerden, wij de
eerste mijlpaal in ons vereenigingsbestaan en dit
feit noopt ons even stil te staan en terug te
blikken op hetgeen in de afgeloopen 5 jaar is
bereikt. Uit de kleine groep filmenthousiasten,
die op 19 December 1931 in Amsterdam samen-
kwamen, is een flinke vereeniging van filmama-
teurs, werkend over het geheele land, en tot
in de Koloniën gegroeid. Een groote kring van
filmamateurs heeft in en door ons contact met
elkander gekregen en deze amateurs trachten,
ieder naar hun aard niet alleen meer genoegen
in hunne mooie liefhebberij te hebben, maar
ook steeds beter werk te leveren. De uitwisseling
van ervaringen prikkelt de lust tot proeven
nemen, tot onderling vergelijken en toetsen, tot
het opvoeren van eigen prestatie, tot samen-
werking. Wij hebben verder voeling gezocht en
verkregen met overeenkomstige organisaties van
filmamateurs in het buitenland en deze inter-
nationale samenwerking is thans zoover gevor-
derd dat dit jaar in Parijs daadwerkelijk tot
oprichting van een Internationale Bond van
amateurfilmclubs zal worden overgegaan.

Vraagt men ons of wij tevreden zijn over de
resultaten in de afgeloopen periode, dan moeten
wij daarop met ja en neen antwoorden. Met
ja gezien -het feit dat thans door onze ver-
eeniging tenminste de grondslagen zijn gelegd
voor een goede samenwerking in de Nederland-
sche amateurfilmwereld, met neen, omdat wij
van meening zijn dat nog niet voldoende is
bereikt, dat nog meer gedaan had moeten •wor-
den, dat de algemeene toestand ons niet in
alle opzichten bevrediging schenkt. Konden wij
het vorige jaar de toetreding van een tweetal
nieuwe afdeelingen memoreeren, thans kunnen
wij geen enkel nieuw lid in onze familie noe-
men, maar moeten wij in tegendeel de opheffing
van een tweetal afdeelingen (Dordrecht en Hil-
versum) in herinnering brengen, terwijl enkele
anderen zwak staan. Dat wij desondanks met
vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien,
vindt zijn oorzaak in het feit, dat het laatste
halfjaar, naast de kenteekenen van een alge-
meene economische opleving, ook bij ons goede
verwachtingen heeft gewekt, doordat de activi-
teit en het ledental, in de overige afdeelingen
belangrijk is vooruitgegaan. Als een frappant voor-
beeld mag Curacao genoemd worden, waar het
ledental in een jaar tijd van ongeveer 60 tot ca
150 is gestegen, voorwaar een voorbeeld dat
navolging verdient. Het totaal aantal leden is
dan ook aanmerkelijk toegenomen. Toch zijn
er nog zeer vele filmamateurs in ons land, die
zich nog niet bij ons hebben aangesloten en
die door een doeltreffende propaganda in het
orgaan en ook daar buiten bereikt moeten
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worden. Daarbij hechten wij groote waarde aan
de toetreding van actieve filmers. Immers deze
moeten de filmproduceerende kern vormen, waar
om heen zich andere belangstellenden groepeeren.

Uit de verschillende afdeelingsverslagen spreekt
in het algemeen een opgewekte toon, die zich in
de resultaten weerspiegelt. De toestand is in
de meeste afdeelingen bevredigend, in eenige
andere vooruitgaand, terwijl slechts enkelen hulp
en steun behoeven, waarmede wij doende zijn.
De filmavonden blijken vrijwel steeds goed be-
zocht te zijn, de meer technische bijeenkom-
sten trekken alleen bij een kleinere groep be-
langstelling. Al naar de plaatselijke omstandig-
heden zal het zwaartepunt van de clubactiviteit
meer in de eene of in de andere richting
gelegd moeten worden. Zonder het nut van een
aantal clubavonden, waarbij goede filmprogram-
ma's worden gegeven, te miskennen, schuilt in
het aantrekkelijke van vele goed bezochte film-
avonden het gevaar, dat heel licht een teveel
wordt bereikt, waardoor de belangstelling, juist
van de actieve filmamateurs, gaat verflauwen.
Toch voelen meerdere afdeelingen en daaronder
vooral de kleinere nog behoefte aan meer film-
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programma's in welke richting wij dan ook
werkzaam zijn. Daarnaast zal het streven ge-
richt moeten zijn om eenerzijds de minder er-
varen leden de noodige hulp en richting gevende
voorlichting te verstrekken, anderzijds de belang-
stelling en activiteit der meer gevorderden te
prikkelen door het voorleggen van nieuwe
problemen.

Op velerlei gebied wordt nuttig werk verricht.
Amsterdam bezit reeds een aardige bibliotheek
over foto- en filmonderwerpen. Dit voorbeeld
vindt in andere afdeelingen navolging, evenals
het instellen van een instrumentarium, waarmede
Utrecht is begonnen. Haarlem onderhoudt een
opgewekt clubleven, door o.m. op geregelde tijd-
stippen onderlinge club wedstrijden uit te schrij-
ven. In de kleinere afdeelingen, zooals Tiel en
Enkhuizen, werken de leden veel meer samen
en wordt de vervaardiging van club- of groeps-
films ter hand genomen, een uitstekend middel
om de animo gaande te houden. Curacao, de
afdeeling van 8 mm filmers, is sterk vooruit
gegaan en toont een bloeiend clubleven. De met
verlof komende leden zijn steeds welkom in
onze afdeelingen. Helaas is het ons nog niet
mogen gelukken ook in Nederlandsch Oost-
Indië afdeelingen in het leven te roepen. Wij
blijven echter hiermede bezig, evenals in eigen
land. De resultaten zullen echter eerst in het
volgend verslag tot uiting kunnen komen.

Besluiten wij dit binnenlandsch overzicht met
een resumé van de gebeurtenissen gedurende
het afgeloopen vereenigingsjaar.

De jaarvergadering op 25 April 1936 in Den
Haag kenmerkt zich door een eenigszins matte
stemming. Als belangrijkste punt noemen wij de
verhooging der afdeelingsbijdrage tot f 2,50 per
lid, noodig wegens hulp voor het secretariaat en
de beslissing om aan het Concours International
en het 2e Congres te Berlijn deel te nemen.

Bij Koninklijk Besluit van 7 Mei mochten
wij eindelijk de goedkeuring op onze statuten
verwerven, waardoor onze vereeniging officieel
erkend is en dus rechtspersoonlijkheid verkrijgt;
een belangrijk besluit!

Op het 5e Concours International met annex
het 2e Congres te Berlijn, waaraan vele landen
deelnamen, werden wij door den Algemeen
Secretaris vertegenwoordigd. Het succes met
onze films was niet groot, alleen de film
„Wonderen van Schaduw en Lijn" van den
heer C l e m e n t kon op een 2en prijs beslag
leggen. Voor verdere bijzonderheden zij ver-
wezen naar het uitvoerige verslag in het Augus-
tusnummer van „Het Veerwerk". Zeer belang-
rijk was voor ons de persoonlijke kennismaking
met vele gedelegeerden en de daaruit voort-
spruitende vriendschappelijke relaties tusschen
de landelijke organisaties.

Evenals het vorige jaar vond ook ditmaal
op 21 November in Utrecht een bijeenkomst
met de afdeelingsbesturen plaats, waarbij het
algemeen vereenigingsbeleid, plannen en wen-
schen uitvoerig werden besproken en in een
resumé vastgelegd, dat als richtsnoer aan alle
afdeelingen is toegezonden.

Een woord van speciale vermelding verdient
de bescheiden viering van ons Ie lustrum op
19 December te Rotterdam. De deelnemers daar-

aan zullen met genoegen terugdenken aan de
geestige herdenkingsrede van onzen Voorzitter,
de heer L. R. K r ij n, het geanimeerde diner
met speciaal menu en het daarop aansluitend
filmprogramma van bekroond werk uit het laat-
ste Concours International en afkomstig uit
Duitschland, Hongarije, alsmede Zwitserland en
waarin wij uitstekende prestaties konden be-
wonderen. Aan het Prinselijk Bruidspaar, dat
op dien dag juist aanteekende, zonden wij nog
een felicitatie-telegram.

Memoreeren wij nog den Nationalen Kino Wed-
strijd 1936, die op 9 Januari 1937 sloot en
minder deelname trok dan verleden jaar. Af-
gezien van enkele goede films, moeten wij
erkennen, dat het algemeen peil lager is dan
het vorige jaar. Hoewel wij er niet aan twij-
felen, dat door onze leden ijverig voor deze-
wedstrijd is gewerkt, krijgen wij den indruk,
dat men nog niet critisch genoeg tegenover
eigen werk staat. Anderzijds zullen middelen
gezocht moeten worden om de deelname aan
deze, toch als „nationaal" (d.w.z. geheel Neder-
land omvattend) bedoelde wedstrijd te stimu-
leeren. De openingsvoorstelling van de bekroonde
films, met de daaraan verbonden prijsuitreiking
vond ditmaal op 19 Februari in een prettige bij-
eenkomst te Haarlem plaats.

De daarna volgende rondzending in de be-
kende „kist", verliep nu vlotter dan het vorig
jaar.

Dan rest ons de prettige samenwerking met
de redactie van „Het Veerwerk" te herdenken,
die met ingang van 1937 ons lijfblad in een
royale vergroote vorm doet verschijnen, het-
geen in binnen- en buitenland met instemming
is begroet. Moge deze samenwerking nog lang
duren tot heil van het filmamateurisme.

Stappen wij thans van het binnenland op
het buitenland over, dan kan met voldoening
geconstateerd worden dat onze betrekkingen met
de buitenlandsche clubs veel uitgebreider en
levendiger geworden zijn. Voor een belangrijk
deel is dit toe te schrijven aan de persoonlijke
kennismaking door onze deelname aan het 2e
Congres te Berlijn in Juli 1936. Wij staan nu
in min of meer geregeld contact met de ama-
teurfilm-vereenigingen in Duitschland, Oosten-
rijk, Hongarije, Zwitserland, België, Frankrijk,
Polen, Portugal, Zweden, Tsjecho-Slowakije, Lon-
den, Spanje en ook Italië. Dit wordt nog ver-
sterkt doordat ook de onderlinge uitwisseling
van films geleidelijk aan meer mogelijk wordt,
een zeer werkzaam middel om elkander beter
te leeren begrijpen en waardeeren. Dank zij veel
moeite is het ons thans mogen gelukken, om,
zij het ook ten koste van tijdelijke niet on-
belangrijke financieele offers (waarborgsom), ook
hier te lande buitenlandsche films te introdu-
ceeren. Het filmprogramma op ons lustrum te
Rotterdam, de hedenavond te vertoonen Oos-
tenrijksche films zijn daarvan voorbeelden. Wij
blijven er naar streven de invoermoeilijkheden
te verminderen, hetgeen echter nog wel gerui-
men tijd zal duren.

Het zien van goede buitenlandsche films ver-
ruimt de blik, doet vaak nieuwe ideeën aan de
hand, prikkelt tot probeeren, tot filmen, iets
dat onze amateurs nog best kunnen gebruiken.



Indien dan ook nog circulatie door een aantal
afdeelingen mogelijk is, zal het nuttig effect
van een dergelijk programma nog grooter zijn.
Wat wij thans reeds van onze buitenlandsche
collega's hebben gezien, heeft ons de overtuiging
geschonken, dat wij nog wel het een en ander
van hen kunnen leeren. Mogen onze leden
zich dit ter harte nemen.

Tot, slot herdenken wij dankbaar de prettige
samenwerking met de leden en afdeelingsbe-
sturen. Het financieel offer, dat wij U vroegen
en nog vragen zullen is noodzakelijk. Er is
zeer veel werk verzet, nog veel meer ligt in
de naaste toekomst te wachten. Van den
arbeid die door het bestuur achter de scher-
men wordt verricht, merkt U zoo weinig en
toch moet het gedaan worden. U oordeelt, zoo-
als begrijpelijk is, slechts naar de resultaten.
Mochten deze U niet in alle opzichten bevre-
digen, bedenkt dan dat wij met onze bescheiden
middelen moeten woekeren, dat wij zoo vaak
gaarne beter zouden willen, maar niet kunnen,
dat wij ons dikwijls persoonlijke offers ge-
troosten terwille van het werk dat ons na
aan het hart ligt. Wanneer U dan de overtuiging
met U neemt, dat Uw bestuur naar beste weten
het vereenigingsbelang en daarmede dat van
het filmamateurisme behartigt, dan ligt daarin
onze belooning. Moge onze Smalfilmliga niet
smal blijven, maar een breede kring van fil-
mers omvatten, krachtig door eendrachtig samen-
werken.
Rotterdam, April 1937. De Alg. Secretaris,

Ir A. F. E. JANSEN.


