Nederlandsche Smalfilmliga.

Drs. W. J. J. N o o r d ij k,

Door den Commissaris voor niet-commercieele
Vereenigingen en Stichtingen is de volgende beschikking genomen:
„Betreft Nederlandsche Smalfilmliga.
Op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied
tot herordening op het gebied voor de niet-commercieele vereenigingen en stichtingen van 28 Februari
1941 (verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied no. 8, verordening no. 41) beschik ik:
dat het Bestuur, bestaande uit:
Ing. H. de C l e r c q, Adr.
Pauwstraat
's-Gravenhage;

33

te

D. B o e r , Van Dortstraat 82r. te Haarlem;
J. L. C l e m e n t , Heemraadsingel 30a, te Rotterdam;
Dr. L. D. C. L o m a r s, Parkweg 42 te Enschede;
C. v. d. M e i , Mr. S. van Houtenstraat 26 te
Groningen;
R. T e u n i s s e n , Parklaan 5 te Zaandijk;
W. P. W e b e r, Stadhouderslaan 90 te
hage;

Panhuysstraat

7 te

Het zal zeker bevreemding wekken, dat bestuursleden, waarvan men niet beter wist of zij waren
reeds afgetreden, door vorenbedoelde beschikking
van hun functie worden ontheven.
De oplossing van dit raadsel is echter eenvoudig:
er is verzuimd om van de bestuurswisseling aan den
Commissaris voor niet-commercieele vereenigingen
en stichtingen mededeeling te doen. Deze kon dus
bij de overwegingen, welke tot het nemen van
vorenbedoelde beschikking hebben geleid, met deze
wisseling geen rekening houden.
De vraag kan nu gesteld, of de genomen maatregel ook zou zijn getroffen, indien den Commissaris
tijdig de verplichte mededeeling inzake de wijziging in het Bestuur was gedaan. Deze vraag
heeft echter door den loop der gebeurtenissen haar
belangrijkheid verloren.
Ter voldoening aan de verstrekte opdracht zijn
door mij de volgende beschikkingen genomen:
Beschikking:

Op grond van de beschikking van den Commissaris voor
niet-commercieele Vereenigingen
en
Stichtingen d.d. 28 Juli 1942, 5de Afd., No. 511.302,
wordt door mij benoemd tot Secretaris der Nederlandsche Smalfilmliga:

's-Gravenhage.

Afschrift dezer beschikking zal worden gezonden
aan den benoemde.
's-Gravenhage, 20 Augustus 1942.
De Voorzitter der
Nederlandsche Smalfilmliga,

H. J. VAN
III.

OOSTVEEN.

Beschikking:

Op grond van de beschikking van den Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en
Stichtingen d.d. 28 Juli 1942, 5de Afd., No. 511.302,
wordt door mij benoemd tot het Hoofd van dert
Dienst „Pers en Propaganda":
J.

B. B r o e k h u i s ,

Koningin Marieplein

19 te 's-Gravenhage.

Afschrift dezer beschikking zal worden gezonden
aan den benoemde.
's-Gravenhage, 20 Augustus 1942.
De Voorzitter der
Nederlandsche Smalfilmliga,

Graven-

J. R. E. W ü t h r i c h , Nachtegaalstraat 45 te Utrecht
van zijn functie ontheven wordt en wel definitief,
onder benoeming van: den heer H. J. v a n O o s t v e e n , Waalsdorperweg 285 te 's-Gravenhage tot
voorzitter, met de opdracht, vóóir 1 September 1942
een nieuw bestuur samen te stellen.
Tot dien datum gaan alle bestuursbevoegdheden
volledig over op den heer Van O o s t v e e n voornoemd".

I.

Van

H. J. VAN

OOSTVEEN.

Hiermede wordt voor de Liga een nieuw tijdperk
ingeluid, dat niet beter kan worden aangeduid dan
met de woorden:
„Thans

Daden".

De Smalfilmliga is langzaam aan op een dood
spoor gekomen. Het is gebruikelijk, dezen minder
goeden gang van zaken op naam te stellen van
de „tijdsomstandigheden". Reeds lang voor den
oorlog echter was de noodige energie verdwenen
en ook, indien er geen bijzondere omstandigheden
waren gekomen, zou de vereeniging zonder twijfel
langzaam zijn doodgebloed.
Een geheel nieuwe werkwijze is daarom noodzakelijk. Ik ben er van overtuigd, dat een groot deel
van de leden het met den nieuwen gang van
zaken niet eens zal zijn. Ze zullen waarschijnlijk
bedanken en verklaren, dat de vereeniging voor
hen niet meer past. Ze hebben volkomen gelijk
en het opzeggen van het lidmaatschap door hen,
zal zeker niet worden betreurd. De vereeniging is
meer gebaat met een klein getal goede werkers
dan met een groot getal leden, dat praat eni vergadert, maar geen daden stelt. Ik ben er echter
ook van overtuigd, dat zij, die ernst maken van
hun liefhebberij, veranderingen en zeker wanneer
deze evenzoovele verbeteringen zijn, in het algemeen zullen toejuichen, al zullen zij niet dadelijk
lederen maatregel geheel kunnen onderschrijven.
De volgende punten zullen stuk voor stuk, binnen
niet te langen tijd, worden verwezenlijkt:
a.

Veranderingen in de organisatie.
De organisatie van onze vereeniging is onvruchtbaar gebleken, voornamelijk, doordat de aldeel ingen een te groote zelfstandigheid bezaten.

Enkele afdeelingen hebben uitstekend werk kunnen verrichten; andere te klein in getal leden
of niet geleid door enkele enthousiaste werkers,
sleepten zich voort. Hel geheel kon daardoor
te weinig resultaten boeken.
De organisatie zal veranderd worden in dier
voege, dat de vereeniging als één landelijke
vereeniging moet worden gezien, met werkgroepen in plaatsen, waar deze levensvatbaarheid zullen toonen.
Wat betreft
werkgroepen
tot heden de
vraagstukken
worden.

de filmproductie behouden deze
practisch de zelfstandigheid, die
afdeelingen hebben gehad. Andere
kunnen beter (andaiijk geregeld

Dit wil niet zeggen, dat al deze dingen van
bovenaf worden opgelegd; integendeel, het bestuur zal de plannen, die haar bereiken en die,
levensvatbaarheid bezitten, met alle kracht, waarover het beschikt, steunen.
Verspreide leden zullen in de toekomst beter
dan tot heden aan het werk der vereeniging
kunnen deelnemen.
Niet alleen bezitters van camera's, maar ook
anderen, die daadwerkelijk mee kunnen werken: scenarioschrijvers, spelers, enz., zullen als
lid kunnen toetreden; daarnaast zullen belangstellenden, als begunstigend lid worden
toegelaten.
b.

Bestuursindeeling.
Het ligt in de bedoeling, om na verandering
van het statuut, waarbij de bepaling, dat de
Liga een neutraal karakter draagt, geheel zai
worden gehandhaafd, het bestuur als volgt samen

te stellen:
Voorzitter.
(Plaatsvervangend voorzitter).

Secretaris.
Penningmeester.
Hoofden van Dienst.
De laatstbedoelde hoofden leiden afzonderlijke
Diensten, die zullen worden ingesteld, zooals een:
Technische Dienst.
Filmotheek.
Bibliotheek.
Pers- en Propagandadienst.
c.

Technische

Dienst.

Het Hoofd van den Technischen Dienst zal
medewerkers onder de beste filmamateurs en
beroepsmenschen zoeken. Vele amateurs en vakmenschen met klinkende namen op filmgebied
hebben hun medewerking reeds toegezegd. Ieder
lid kan zijn moeilijkheden, zijn vragen, zijn
films en scenario's aan dezen Dienst voorleggen; van dezen of van één der volkomen vakkundige medewerkers krijgt hij antwoord, advies
of critiek.

d.

Filmotheek.
Een filmcollectie zal worden samengesteld, welke
ten dienste zal staan, zoowel van de werkgroepen, als van de leden zelf.

e.

Bibliotheek.
Een goede bibliotheek zal worden samengesteld,
ter beschikking van ieder lid.

f.

Cursussen, lezingen, filmvertooningan.
Er zullen cursussen, lezingen en filmvertooningen
worden georganiseerd, onder medewerking van
beste
amateurkrachten
en
beroepsmenschen.
Deze worden voor een deel centraal georganiseerd; ten deel e worden de vakgroepen in de
gelegenheid gesteld, om deze bijeenkomsten te
organiseeren.

g.

Filmvertooning in het openbaar.
De mogelijkheid zal worden geschapen, om de
beste films in openbare voorstellingen te vertoonen; hetzij in speciale voorstellingen, hetzij
in de voorprogramma's van filmtheaters.
Dit is gewenscht, om te demonstreeren, tot
welke resultaten de amateurfilmerij kan komen.

h.

Overgang naar de beroepsklasse.
Er zal alle medewerking worden verleend om
goede krachten, die zich daartoe geroepen voe-

len, te doen opnemen in de beroepsklasse;
eventueel te zorgen, dat deze een opleiding
als zoodanig kunnen volgen.
Van alle spelers, die zich aanmelden, zullen
proefopnamen worden gemaakt; deze proefopnamen worden vereenigd tot één proeffilm,
waaruit bij voorkomende gelegenheden, zoowel
voor amateur- als voor beroepsdoeleinden de
juiste spelers gezocht kunnen worden.
Voor de plaatsing van goede cameramannen
wordt met de industrie in overleg getreden.
Deze opsomming is verre van volledig, integendeel
meerdere aantrekkelijke plannen inzake het werkprogramma zijn reeds in een vergevorderd stadium
van voorbereiding, waaromtrent nadere mededeelingen geleidelijk zullen volgen. Zoo worden pogingen in het werk gesteld de ligaleden in het bezit
te stellen van filmmateriaal, welke pogingen, naar
het zich laat aanzien, zeker zullen slagen.
Ik vertrouw met het bovenstaande de 'eden een
indruk te hebben gegeven van de richting, waarin
gewerkt zal worden en van de plannen, die weldra
in daden zullen worden omgezet. Moge zij strekken
tot bevordering van den opbouw eener bloeiende
Liga.
De Voorzitter der
Nederlandsche Smalfilmliga,

H. J. VAN

OOSTVEEN.

