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Met de bespreking van het smalfilmarchief raken wij eigenlijk de
kern van de smalfilmbe weging. Eenerzij ds wordt door de inrichting
van het smalfilmarchief een centrale filmotheek geschapen, waaruit
in de eerste plaats de afdeelingen en voorts alle belangstellenden tegen
een zekere vergoeding films kunnen huren en andererzijds wordt door



dit verhuur systeem aan de makers van de films een billijke ver-
goeding toegekend ter dekking van de materiaalkosten, die zij voor
hun films besteed hebben.
Reeds thans ontving de Nederlandsche Smalfilmliga van verschillende
zijden aanvragen om smalfilms voor voorstellingen ter beschikking te
stellen. Wij hebben aan deze verzoeken tot onze spijt niet kunnen
voldoen, daar wij ons op het standpunt hebben gesteld, dat wij eerst
ons smalfilmarchief behoorlijk moeten organiseeren en inrichten,
alvorens films te kunnen afstaan. Bovendien zijn wij van meening,
dat de films, die in het smalfilmarchief komen, aan hooge eischen,
wat betreft technische en filmische kwaliteiten moeten voldoen, zoo-
dat voor dit archief ingezonden films eerst worden aangenomen, nadat
deze door de Beoordeelingscommissie zijn goedgekeurd.
Wij hopen in September a.s. de aanvraagformulieren voor deze
archieffilms op groote schaal in Nederland te verspreiden. Ieder
die meent, films aan het smalfilmarchief van de Nederlandsche
Smalfilmliga te moeten afstaan, kan door middel van deze formulieren
zijn wensch kenbaar maken. De films zullen dan door de Beoordee-
lingscommissie worden gekeurd en de inzenders ontvangen bericht
of hun films aangenomen zijn of niet. Het spreekt vanzelf, dat alle
niet aangenomen films onmiddellijk worden geretourneerd.
In October a.s. zullen wij dan de eerste lijst van beschikbare
archief films publiceeren, welke tevens de huurprijzen van alle films
zal bevatten. De vaststelling van deze huurprijzen is op het oogenblik
nog een punt van studie van het H.B. der Nederlandsche Smalfilmliga',
doch wij kunnen reeds thans mededeelen, dat zoowel voor de 16 m.M.
als voor de 9.5 m.M. films de tarieven zeer billijk zullen zijn.


