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Ter opwekking.
Toen de eerste woorden van ons jaar-

verslag werden neergeschreven, kon
niemand vermoeden, dat deze korten
tijd daarna een zoo schokkende, die-
pere en reëeler beteekenis zouden ver-
krijgen, een beteekenis, waarvan wij
zelfs nu, na weken, de diepte nog
slechts ten deel e kunnen peilen. Ons
wachten moeilijke tijden; wij zullen ons
in menig opzicht beperkingen moeten
opleggen, doch het zou tegen onzen
volksaard zijn daardoor bij de pakken
neer te zitten. Neen, wij willen vooruit
en hoewel menigeen voorloopig belang-
rijker en urgenter werk te verrichten
heeft, zal mettertijd de behoefte aan
ontspanning gevoeld worden. Wij sluiten
ons daarom geheel aan bij de woorden,
die de redacteur in het vorige nummer
neerschreef en wekken onze leden op
om hun camera in den komenden vacan-
t iet ij d niet onnoodig te laten rusten.
Laat geen „downstemming" de over-
hand krijgen, maar verzet U daartegen
door erop uit te trekken voor zoover
tijd en middelen dit toelaten.

De vrijheid om te fotografeeren en
te filmen is, behoudens de hieronder
te noemen beperkingen, weder hersteld,
terwijl de eerste maanden nog wel vol-
doende filmmateriaal te verkrijgen zal
zijn. Aanvankelijk zal de lust tot filmen
nog niet groot zijn, doch geleidelijk aan
zal ongetwijfeld in elk rechtgeaard fil-
mer de behoefte merkbaar worden om
hetgeen hij thans beleeft in de film tot
uitdrukking te brengen. Wij moeten het
nu dichterbij zoeken, doch ons land
biedt nog gelegenheid te over (zie
slechts het uiteraard zeer beknopte

lijstje hieronder) om te trachten ook van
onze zijde een zeer bescheiden steentje
bij te dragen tot den cultureelen weder-
opbouw. Meer dan ooit moeten wij be-
denken het aloude spreekwoord: Een-
dracht maakt macht. Laten wij gezamen-
lijk in de komende maanden weder aan
het werk gaan en in het najaar daad-
werkelijk toonen, dat de goede Liga-
geest nog ongebroken is!

In dit verband zij nog medegedeeld,
dat plannen bestaan om het Nationaal
Programma in het najaar, behoudens
onvoorziene omstandigheden, te laten
circuleeren. Door de gebeurtenissen van
Mei is dit niet meer mogelijk geweest.
Ook de verdere plannen zullen, voor
zoover de gelegenheid daartoe bestaat,
geleidelijk aan tot uitvoering komen.
Daar het secretariaat door de U be-
kende omstandigheden, slechts op halve
kracht kan werken, verzoeken wij U wel
eenig geduld te willen uitoefenen.

Tot slot hebben wij nog twee ver-
zoeken:

1. Willen alle afdeelingen en alge-
meene leden zoo vriendelijk zijn
ons even te berichten of alles bij
hen in goede orde is, dan wel
welke moeilijkheden zij ondervin-
den of verwachten. Wij zouden
zoo gaarne wederom het contact
gaandeweg herstellen. Met onze
overzeesche afdeelingen zal dit
voorloopig helaas nog niet mogelijk
zijn.

2. Ook in deze tijden kan een ver-
eeniging zonder financieele midde-
len niet voortbestaan. Voor het ge-
val afdeelingen en of leden nog niet
aan hun verplichtingen hebben vol-



daan, verzoeken wij hen deze als-
nog binnenkort te willen afhandelen.
Bij voorbaat onze dank!

Fil m-i d e ë e n :

Hieronder eenige filmideëen. Onge-
twijfeld heeft U zelf reeds verschillende
daarvan onder de oogen gezien, maar
het leek ons thans nuttig een beknopt
overzicht te geven. Uit den aard der
zaak is het lijstje verre van volledig,
maar het is dan ook slechts bedoeld
als opwekking een stootje, om U in de
goede richting te sturen. Veel succes
en goed licht!

Oude stadjes langs de Zuiderzee,
Vogelleven in Nederland,
Nederland-Waterland,
Kasteeien en andere historische ge-
Kerken, torens en klokkespelen, [bouwen,
Wegenaanleg,
Kleederdrachten en folklore,
Het verkeer in de groote stad,
Het verkeer langs den weg,
Straatleven,
Hollandsche markten,
Ons dagelijksch leven (kantoor en huis),
Een dag op een groote boerderij,
Boter en kaas,
Bijen Ie ven,
Vruchtenteelt in het Westland,
Kijkjes uit het visscherijbedrijf,
De familie in de week en op Zondag,
Sportfilms,
Plaatselijke journaalfilms.

B e p e r k i n g e n :

Van officieele zijde werd ons het vol-
gende ter kennis gebracht:

Zonder uitdrukkelijke toestemming van
de Duitsche militaire autoriteiten is het
niet toegestaan:

1. Opnamen te maken van militaire
werken en materieel van de Duit-
sche weermacht;

2. Opnamen van de Duitsche weer-
macht, zoowel als afbeeldingen van
door krijgshandelingen verwoeste
steden, dorpen, vlekken, bruggen,
enz. te verkoopen, te verspreiden

AFDEELINGSADRESSEN :
Amsterdam: Jac. Kaan Ir., Bonairestraat 5,

Amsterdam-W.
Arnhem: Tijdelijk: N. Schafer, Adema van

Scheltemasfraat 6, Arnhem.
Assen: J. G. Timmers, Kruisstraat 10.
Batavia: Dr. J. K. Baars, Pasoeroeanweg 10,

Batavia C.
Balik Papan: A. C. J. M. J. Boers, Balik

Papan, Borneo.
Cuiacao: plaatsvervangend Secretaris:

A. de Ridder, Emmastad.
Eindhoven: P. Reijnders, Willemstraat 12.

Enkhuizen: Joh. Mens, Westerstraat 187.

Den Haag: N. v. d. Masi, Prinsenweg 95,
Wassenaar.

Haarlem: H. Elsinga, Buitenrustlaan 22.

Hilversum en Bussum: J. J. P. C. Janssens,
Boven Langewijnscheweg 39, Huizen. Tel. 219.

Groningen: Z. J. W. van Schreven, Rijks-
straatweg 11 a, Haren (Gr.).

Paramaribo: Jas. D. Emanuels, P.O. Box 101,
Paramaribo N.G.

Plad|oe: J. W. Th. Tengnagel, c/o B.P.M.,
Pladjoe.

Rotterdam: R. v. d. Leeuw, Proveniersplein 5B.

Tiel: A. J. van Nouhuys, Gasthuisstraat 56.

Twenie: Mevrouw J. H. Lomars—Warnaars,
Parkweg 42. Enschedé.

Utrecht: H. Elgersma, Griffensteijnsche Plein 3,
Zeist.

Walcheren: J. J. Back, Badhuisstr. 45, Vlissingen.
Zaanstreek: Mevr. A. Levend—Voorhoeve,

Westzijde 144, Zaandam.

of op andere wijze in omloop te
brengen.

Deze maatregel is van toepassing op
ieder, die zich met het maken van op-
namen, in welken vorm ook, bezig houdt
en beperkt zich bijgevolg n i e t tot foto-
grafen, persfotografen en instellingen op
dit gebied.

Wij hebben dit per circulaire reeds
aan de afdeelingen medegedeeld, doch
plaatsen het thans hier nogmaals, ten-
einde in breederen kring de aandacht
hierop te vestigen. Houdt U er wel
rekening mede!

De Algemeen Secretaris.

Rotterdam, 1 Juli 1940.


