
Ve Congres International.

Dank zij de getroffen voorbereidingen, had dit congres een vlot verloop. Het
officieele rapport hebben wij tot nu toe nog niet ontvangen. Aan de hand
van de gemaakte aanteekeningen kan het volgende medegedeeld worden:

Een van de belangrijkste punten betrof het geschil tusschen de Fransche
clubs. Ondanks telegrafische aandrang was jammer genoeg geen vertegenwoordi-
ger van de Fédération Francaise aanwezig- Na ampele bespreking heeft het Con-
gres besloten de zaak naar de Fransche clubs terug te verwijzen met dien
verstande, dat vóór het congres in Stockholm een definitieve beslissing moet



worden .genomen, daar anders na Stockholm Frankrijk geen officiecle vertegen-
woordiging meer in de UNICA heeft. In dit verband is ons voorstel, om bij
toetreding het eerste jaar het lidmaatschap van de UNICA als tijdelijk te be-
schouwen (ter controle) aangenomen. Men voelde verder weinig voor het Fran-
sche voorstel om de werkingssfeer van de UNICA en de permanente commissie
door reglementen al te zeer aan banden te leggen.

De internationale filmruil begint wel te loopen, maar in vele landen (waar-
onder ook het onze) bleken nog te veel beperkende bepalingen te bestaan,
waarin slechts langzaam verbetering gebracht kan worden-

De verdere punten hadden hoofdzakelijk betrekking op wijzigingen, resp.
aanvullingen van het wedstrijdreglement, die echter eerst in Stockholm weder
ter sprake kunnen komen, aangezien volgens het besluit in Weenen het huidige
reglement t.m. 1940 van kracht blijft. Uit de opgedane ervaringen blijkt wel,
dat eenige veranderingen gewenscht zullen zijn, b.v. wat betreft de categoriën
en de waardeering1 der films.

Door Zweden is een voorloopig overzicht van technische filmtermen in de
moderne talen gegeven, waarop door hen gaarne critiek en aanvulling tegemoet
gezien wordt.

Verder zijn wij t.m. 1944 onder dak, wat betreft de congressen. Het lijstje
ziet er als volgt uit:

1940 Stockholm 16—22 Juni.
1941 Boedapest.
1942 Rome.
1943 Londen.
1944 Warschau.

Ter bespreking van verschillende punten zal waarschijnlijk in December of
Januari nog een commissie-vergadering plaats vinden.

Tot slot zij nog even het meer „sociale" gedeelte gememoreerd, dat zijn
hoogtepunt vond in den prachtigen tocht naar de Rigi en het Vierwoudsteden-
meer, later gevolgd door het gezellige banket met prijsuitreiking en wat er
meer aan verbonden was. Alle deelnemers zijn uiteengegaan met den wensch om
in 1940 elkaar in Stockholm weder te zien.

De Algemeen Secretaris,
Rotterdam, Juli 1939. ir. A. F. E. JANSEN.


