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CHRONOLOGIE
De Nederl.Smalfilm Liga is niet in 1942 opgeheven. Er zijn toen van
"hogerhand" een reeks heren, die geen bestuursleden meer waren, "uit hun
functies ontzet" en de leiding van de vereniging werd door een drietal,
wat duistere personen (H.J.v.Oostveen, Drs.W.J.J.Noordijk en
J.B.Broekhuis) voortgezet, (zie: Veerwerk van 1942 blz.64 - 114).
NA DE OORLOG,t/m oktober 1946 activiteiten van Ir.Jansen, Mr.v.Weelderen,
Hunninger, Knegt en Eug.Vermeiren, maar géén herrijzenis van N.S.L.
In Veerwerkjaargang 1943/46, november 1946 blz.148 verschijnt een
"adresverandering secretariaat", luidende: Voor het Algemeen Secreta
riaat is bereid gevonden ........... enz. J.v.Eldik ............ enz.
November en december 1946: Oproepen tot Nationale wedstrijd en landelijke
vergadering met voorlopige reglementen; instelling distributie van
Gevaertfilms met voorrang bij behandeling door het algemeen secretariaat
voor hen, die geen films konden bemachtigen.
Op 23 januari 1947 (VW 1947,blz.22) kwamen ten huize van de alg.seor.
bijeen: Heren Jansen, Armbrust, Eulderink, Knegt en Stam, alsmede de
hr. Boer van VW., onderwerp: hoe animeren wij de afzijdig staande
clubs zoals de HAF e.d..
Zaterdag 26 en zondag 27 april: Eerste na-oorlogs smalfilmcongres in
Esplanade te Utrecht met uitslag nationale wedstrijd (VW 1947, blz.
56 e.v.)
8 en 9 mei 1948: 2de NSL-congres te Rotterdam; nationale wedstrijd,
jaarvergadering en (uitgebreide) tentoonstelling/ Besluit: er moet een
nieuwe landelijke overkoepelende organisatie komen. Voorbereiding
door bestuur, dat desgewenst meerdere personen kon aantrekken
(VW. juni 1948)
Er duikt plotseling een "Nederl.Cineasten Ver." op, die tracht de
reorganisatie van de NSL te torpederen;blijkt een ongezonde stunt van Knegt
(zie uitvoerig: augustusnummer van VW 1948; de tirade over de NACV op blz.15
van VW 1951 liever vergeten)
11 sept.1948 en 27 november 1948 vergaderingen van de reorganisatiecommissie: v.Eldik, v.Hattem, Meilink, v.Geest, Elsinga, Bulte en
Knegt (!); secr.: Rodbard. Statuten in concept {VW sep 1948).
12 februari 1949: Liquidatie van de NSL; alle bezittingen overgemaakt
aan de onmiddellijk daarna opgerichte NOVA.
7 en 8 mei 1949: eerste NOVA-congres in Den Haag,
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