
In Memoriam H. de Clercq.

Op 4 Januari 1948 overleed in Den
Haag, voor ons nog plotseling, onze oud-
voorzitter, de heer H. de C l e r c q . Met
hem is wederom een filmer van de oude
garde van ons heengegaan.

Hij volgde in Mei 1939 de heer Kr i jn
op als voorzitter van de Nederlandse
Smalfilmliga in een tijd, dat de gebeurte-
nissen op internationaal gebied reeds hun
schaduwen vooruitwierpen. Niet dan na
rijp beraad heeft de heer De Cle rcq
het voorzitterschap op zich genomen, in
het besef, welke moeilijke taak hem
wachtte. Hoe moeilijk deze zou worden
kon ook hij niet vermoeden.

Velen zullen van zijn werkzaamheden
naar buiten weinig bemerkt hebben. Hij
was bescheiden van aard en van nature
wars van alle uiterlijk vertoon. Zijn
naaste medewerkers waardeerden hem om
zijn kalm en bedachtzaam optreden, zodat



de bestuursvergaderingen steeds in een
prettige sfeer verliepen. Zijn warme be-
langstelling voor Indië was bekend en
hij streefde ernaar door goede films een
grotere belangstelling voor Indië op te
wekken. Zijn suikerfilm is op vele plaat-
sen vertoond en oogstte veel bijval.

Menigeen van ons zal zich nog de ge-
zellige jaarvergadering op eind April 1940
in Zaandam herinneren, waarbij onze
voorzitter even goed als dé andere deel-
nemers met animo aan de Zaanse „jo-
lijt" deelnam. Weinig konden wij toen
vermoeden, dat enkele •weken later ook
ons land op zo'n rampzalige wijze in de
oorlog werd betrokken.

Van toen af begon een moeilijke periode
voor de vereniging. Geleidelijk aan werd
de druk van de bezetter groter. Dank zij
het voorzichtig en bedachtzaam optreden

van onze voorzitter, konden wij, zij het
met enige beperkingen, ons verenigings-
leven voortzetten. In de loop van 1942
werd evenwel de toestand onhoudbaar,
zodat het bestuur er de voorkeur aan
gaf, zijn taak neer te leggen. De gevol-
gen zijn bekend; alles werd in beslag
genomen, slechts weinig is tenslotte gered.

Na de bevrijding kon de heer De
C l e r c q om gezondheidsredenen geen
functie meer aanvaarden; de Liga bleef
echter zijn belangstelling houden. Helaas
heeft hij slechts korte tijd van zijn ver-
beterde gezondheid en zijn rust kunnen
genieten, het eind kwam onverwachts.

De persoon De C l e r c q is heenge-
gaan; de herinnering aan een bescheiden,
oprecht mens, een gewaardeerd voor-
zitter blijft.

Ir A. F. E. Jansen.


