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Den blik voorn il !
in Yled&iland e*i
Bij het weder verschijnen van het eerste
nummer van „Het Veerwerk" na den oorlog en de „heropening" van het filmamateurisme in ons land, zij het mij, als
voorzitter dei" Nederlandsche Smalfilmliga vergund, van deze plaats een kort
woord van opwekking tot U allen te
richten.

Door de donkere poort van ellende,
leed en verdrukking, die wij zijn doorgegaan, zien wij, verademend, een wijd
verschiet opdoemen, nevelig nog, doch
hier en daar zijn reeds de omtrekken te
zien van hetgeen de toekomst ons zal
openbaren. Ook voor ons, filmamateurs,
breekt een nieuwe tijd aan. Nieuw inder-
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daad, omdat wij allen in deze jaren zoo
niet uiterlijk, dan toch innerlijk bewust
of onbewust veranderd zijn. Naast den opkomenden drang tot daden staan wij anders tegenover vele problemen, willen wij
met het verleden in menig opzicht breken
en nieuwe wegen zoeken.
Ook wij, filmamateurs, zullen dit ondervinden; wij zullen moeten begrijpen,
dat wij materieel armer zijn dan vroeger
en of het filmen zullen moeten beperken,
óf ons meer opofferingen daarvoor willen
en moeten getroosten. Wij zullen moeten
beseffen, dat meer dan ooit samenwerking ook hier geboden is en versnippering uit den booze is, en dat dit ook de
eenige wijze is, om positieve resultaten te
bereiken. Verschil van opvatting over de
détails mag ons niet weerhouden om in
één groot verband samen te werken met
het doel: de bevordering van het filmamateurisme in al zijn geledingen, om ook
onzerzijds een bescheiden steentje bij te
dragen tot een beter begrip tusschen de
volken onderling.
Nog te weinig wordt begrepen, dat
ook de amateurfilm, op ideëelen grondslag ontstaan, en vrij als deze is van
commercieele overwegingen, een prachtig
middel is om tot een betere onderlinge
waardeering te geraken.
Daarom, filmamateurs, kijkt niet te
veel achterom, maar richt den blik vooruit en bereidt U voor op de ideëele taak
die U wacht, ook al zijn de vooruitzichten voorloopig nog niet rooskleurig.
Slaat de handen inéén: de Nederlandsche
Smalfilmliga wil U gaarne behulpzaam
zijn.

Ir A. F. E. JANSEN.

Hoe goed deed ons de spontane reactie,
in Juni j.l., van de zijde der vroegere
hoofdbestuursleden en afdeelingsfunctionnarissen, toen wij het initiatief namen tot
het doen herleven van de Nederlandsche
Smalfilmliga! Er waren brieven vol erkentelijkheid voor onze activiteit; uit alle
brieven sprak de ferme wil tot het doen
herrijzen van onze nu bijna veertienjarige
vereeniging van smalfilmers.
Op 6 October 1945 vond het Comité
van Actie een welhaast voltallige vertegenwoordiging van de Liga-af deelingen

tegenover zich; Arnhem en Eindhoven
ontbraken op het appèl. Met het zwaar
geteisterde Arnhem zal het moeilijk zijn
het contact weer op te nemen. Met Eindhoven staat de zaak anders, doch in deze
plaats hopen wij binnenkort met enkele
onzer oudleden aldaar de voortzetting van
de Liga-af deeling ginds te bewerkstelligen.
Herrijzende Liga!
Met weemoed en vreugde lanceeren wij
het eerste bericht over de terugkomst
van de Liga in het eerste weder verschijnende Veerwerk.
Met weemoed, wanneer wij denken aan
die oud-leden, welke nimmer weer in onze
gelederen zullen terugkeeren, omdat zij
vielen als slachtoffers van de misdadige
Duitsche plunderaars en moordenaars. In
eerbied zullen wij onze betreurde Ligavrienden blijven gedenken.
Het leven gaat verder en stelt zijn
eischen. Alom in den lande is de vraag
naar nieuwe levensuiting groot en begrijpelijk. Wij mogen en willen niet
achterblijven.
Moeilijk is de taak die voor ons ligt,
want ook wij moeten van voren af aan
beginnen. Sterk is echter onze wil en
deze wordt gedragen door enthousiasme.
De Liga herrijst!
Het voorloopige Bestuur is benoemd en
het werkt hard aan het reorganisatie-plan.
Het voorloopige Secretariaat bevindt zich
in handen van den WelEdgestr.- Heer Mr.
A. H. F. v a n W e e l d e r e n , Oudelandscheweg 7II, Woerden. Men wende zich
tot dat adres voor alle gewenschte inlichtingen.
Voorwaarts dan!!
In 1946 zal de Liga haar derde lustrum
vieren. Moge tegen dien tijd de Liga weer
sterk en krachtig staan zooals in haar
eerste jaren, toen haar geweldig élan den
weg bereidde tot onverwacht succes. Men
bedenke daarbij dat: wie er zeker van
is dat hij slaagt. . . . zal slagen.
Dit zij ons devies.
Leve de Smalfilmliga!

Apeldoorn, l Nov. '45.

