
OORLOG OF FEDERATIE
SMALFILMWERELD ?

(Van onze filmredactie)

ROTTERDAM — Dreigt
het al enkele jaren slepende
conflict tussen een aantal
plaatselijke, filmclubs in
Noord- en Zuid-Holland en
de officiële landelijke orga-
nisatie van amateurfilmers
NOVA tot een smalfilmers-
oorlog uit te breken? Of is
er zicht op een federatie
waarin de diverse officiële
en 'niet-officiële' groepen
zich laten verenigen?

Enkele jaren geleden traden
verschillende plaatselijke film-
clubs uit 'hun' landelijke orga-
nisatie, de Nova. Dat kostte de
Nova ongeveer 500 leden verenigd
f ^ s n 15-tal clubs. Het waren
bu.endien niet de minst actieve
leden.

Intussen ontstond er in Noord-
Holland een Filmgroep Neder-
land die het blad „Sm .'filmen als
Hobby" uitgeeft. Een groep die
niet onbelangrijk is gezien het
feit dat de Buma onlangs een
contract met deze Filmgroep af-
sloot, waarbij de groep jaarlijks
alle rechten aan de Buma voldoet
voor alle muziek die door Neder-
landse smalfilmers, georganiseerd
of niet, voor hun films wordt ge-
bruikt. Daarnaast geeft de Film-
groep Nederland een camerapas-
poort uit en organiseert allerlei
cursussen voor beginnende smal-
filmers.

Federatie
Intussen heeft de heer Gert van

Dam, voorzitter van de (uit de
ï̂ »*a getreden) erg actieve
I, ,36 Smalfilm Liga, een op-
roep gedaan aan iedere smalfil-
mer die de huidige impasse wil
doorbreken, om contact met hem
op te nemen. Met bestuursleden
van andere 'vrije' smalfilmclubs
heeft hij gepraat over de moge-
lijkheden een Landelijke Federa-
tie te vormen. In elk geval wil
de heer Van Dam proberen alle
uitgetreden clubs in een nieuwe
landelijke organisatie te vereni-
gen.

Gert van Dam: „Wij zijn eind
1972 uit de Nova getreden omdat
we het niet eens waren over het
gevoerde beleid en over het No-
va-maandblad Cinéshot en de
artikelen daarin, en over de con-
tributieverhoging die men invoer-
de om alle Nova-leden dit blad
toe te sturen. De contributie was
16 gulden, maar vanaf vorig jaar
moesten de filmclubs voor elk
aangesloten lid 20 gulden betalen.
Een té zware belasting voor deze
clubs.

/malfilmenai/
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Oor MEE MET DE ACTIE ï

EU HET AANTAL ABONNËeB!!

Er treden intussen nog steeds
clubs uit de Nova en een hoop
filmclubs zijn nooa lid geworden.

U moet bedenken dat de Haagse
Smalfilm Liga, samen met de
Haarlemse Smalfilm Liga tot de
oudste clubs behoort en dat wij
al 40 jaar lid van de Nova waren.

Er zijn momenteel zo'n 800.000
filmende Nederlanders, maar in
totaal zijn er maar 1800 bij de
Nova aangesloten. De Nova be-
loofde ons destijds na de uittre-
ding informatie te geven over
nieuwe plannen, maar dat is
nooit gebeurd."

Buma
„Een slag voor de Nova was

dat de Filmgroep Nederland dit
jaar een collectief contract voor
alle smalfilmmuziek met de Bu-
ma heeft afgesloten. Maar het
houdt in dat de contributie van
de Nova, waarin vanouds een
bedrag voor muziekrechten zat
inbegrepen, nu omlaag kam. Dat
is een bedrag van ongeveer 2
gulden, als ik me niet vergis.

„Om nu niet een groot aantal
mensen in het bos te laten rond-
dolen wil ik zoeken naar de scha-
kel om de tegenstellingen tussen

de landelijke organisaties in het
reine te brengen. Ik sluit terug-
keer naar de Nova niet uit, mits
men nu eindelijk eens orde op za-
ken stelt, zich organiseert en met
plannen komt."

Er bestaan in Nederland mo-
menteel twee smalfilmbladen die
eigenlijk niet vergeleiken kunnen
worden met het hoge niveau van
buitenlandse smalfilmbladen.

De heer Van Dam: „Ik werk er-
naar toe om van Smalfilmen als

Hobby en Ginéshot één goed-
koop blad te maken met infor-
matie voor filmers, want om hen
gaat het. Je ziet momenteel dat
Cinéshot steeds minder adver-
tenties krijgt en dat Smalfilmen
als Hobby veel adverteerders
heeft".

Noodkreet
De heer Van Dam is erg be-

zorgd om de huidige toestand.
Hij zegt: „Vandaar mijn nood-
kreet om er wat aan te doen!"
Voorzitter van de Nederlandse
Organisatie van Amateurfilmers
is de heer Wim Oosterman die zo
sportief was om in het jongste
nummer van het Novablad Ciné-
shot „een 10 met een griffel" te
geven aan de onlangs in Haarlem
gehouden Film-In '74, georgani-

Adressen van de genoemde organisaties:
NOVA, prof. dr. Bakkerlaan 29, Jutphaas (Nieuwegein),

tel. (03402) 5434.

FILMGROEP NEDERLAND, Diederikstraat, 4, Haarlem.
Voor smalfilmers die gehoor willen geven aan de oproep van

de voorzitter van de Haagse Smalfilm Liga G. van Dam, Van
Ostadelaan 33, Rijswijk (ZH), tel. (070) 901829.

seerd door de Filmgroep Neder-
land.

In zijn bewogen verslag,van
dit amateurfilmfestival waarbij
alle smalfilmers, georganiseerd
of niet, welkom waren, betreurt
hij de kloof tussen de op deze
dag aanwezige filmenthousiaste-
lingen en de Nova.

„Want ze horen op een of an-
dere manier bij elkaar", schrijft
hij. Om commentaar gevraagd
op de activiteiten van Filmgroep
Nederland en de plannen voor
een eventuele landelijke federa-
tie, bekent hij eerlijk niet veel
van de voorgeschiedenis af te
weten. „Het is niet zo'n prettige
gedachte dat juist de actieve
mensen in Noord-Holland en Den
Haag de Nova de rug toekeren,
want versnippering leidt alleen
maar tot verzwakking van alle
partijen."

En samenwerking onder 'de
hoede van één federatie?

„Ik vind het van groot belang
dat er één landelijke organisatie
bestaat. Of die nu de Nova heet
of een andere naam krijgt, maakt
mij niets uit. Je moet met elkaar
kunnen communiceren op, een
demokratische manier -waarbij je
moet afstappen van de dwinge-
landij van een kleine groep. Van
zo'n landelijke federatie zeg ik:
als je zo dicht bij elkaar komt,
moet je als eenheid optreden.

Maar een federatie is nogal een
gezochte constructie".

Commercieel
De heer Oosterman vertelt dat

de Nova momenteel ruim 2000
leden heeft. Hij schat het aantal
abonnees op het concurrerende
blad Smalfilmen als Hobby op
1000 tot 1500, maar verwijt de
makers ervan 'commerciële over-
wegingen'.

„In de 20 gulden contributie
voor de Nova zit 9 gulden inbe-
grepen als kostprijs voor het
abonnement op Cinéshot, en ik
zou niets liever willen dan een
betaalde hoofdredakteur om een
goed blad te maken, vergelijk-
baar met buitenlandse smalfilm-
bladen. Smalfilmen als Hobby zie
ik als blad niet zitten. Als ik het
nuchter bekijk is dat geen blij-
vende zaak.

Ik zou echter niets liever wil-
len dat die spaarzame krachten
die zich voor het Smalfilmen in-
zetten, zich zouden^bundelen om
gezamenlijk tot betere activitei-
ten te komen. Ik ben nog niet
zo lang voorzitter van de Nova,
maar ik zie in deze functie een
sociale taak, want de hobby
smalfilmen is voor veel men-
sen een belangrijke zaak".


