
FAIR PLAY?
ledereei- roemde den volijverigen Secretaris der Ncderlandschc Smalfilmliga
in Eindhoven en werkelijk, er was een tijd, dat ik als Secretaris te
Amsterdam icdcren morgen een brief van hem aan m i j n ontbijtbordje
vond. Misschien wel wat te veel ijver, edoch, hij diende belangeloos de
goede zaak ,,de Ned. Smalfilmliga".
Evenwel nochtans — deze ijverige man vestigt zich als handelaar in film-
apparaten, enz. en naast het „Veerwcrk" richt hij een eigen blad op.
naast den nationalen kinowedstrijd van de vereeniging die hij gediend
heeft, begint hij eigen wedstrijden te organiseeren en wie weet wat nog meer.
Fair play tegenover de Smalfilm-Liga? Neen hoor!

JOH. G. HUNNINGHER
EN VELE ANDEREN.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de heer K n c g t geen plan had een kinozaak
te vestigen, toen hij Secretaris van de Nederlandsche Smalfilmliga wercï.
Wat den door hem uitgeschreven wedstrijd betreft : Toen inder t i jd de
N.S. voor de eerste keer haar Nationalen Kinowedstrijd uitschreef, hebben
én „Focus" én de N.A.F.V. te Amsterdam, die dit voorheen deden,
zich loyaal teruggetrokken, om den wedstrijd niet te doen versnipperen
De eerste geste van den heer K n c g t is nu: een wedstrijd uit te schrijven.
Zoodra wij het plan uit zijn tijdschrift vernamen, wezen wij hem op
het onjuiste daarvan, zonder eenig antwoord te ontvangen. Wij gingen
nog naar Den Haag, doch bij het onderhoud met hem, was de heer
K n e g t niet te overtuigen van het verkeerde van z i jn standpunt.
Wij hebben daarna nog als bemiddelingspoging hem voorgesteld, als onder-
werp van den wedstrijd te nemen „films van kinderen", een onderwerp
dat van commercieel standpunt zeker een groot aantal inzendingen waar-
borgt en voor den wedstrijd van de N.S. van minder belang is, hetgeen
hij wilde overwegen, doch ontvingen hierop evenmin antwoord en werden
voor het „fait accompli" gesteld.



Dengenen voor wien harde guldens het hoogste ideaal zijn, biedt deze wed-
strijd, waarin onder acht inzenders f 200.— gedistribueerd worden, zeker
een aantrekkelijkheid.
Dengenen onder onze leden, die andere idealen hebben, en ik geloof dat
het er velen zijn, kunnen wij mededeelen, dat wij dit jaar natuurlijk
weer onzen Nationalen Wedstrijd zullen houden. Zij die daaraan mede
doen, moeten zich dan met het bescheiden ceremetaal onzer Liga tevreden
stellen, doch zij hebben de voldoening, naar hun krachten aan ons streven:
de film te veredelen, medegewerkt te hebben en uiteindelijk den naam van
de Hollandsche smalfilm in het buitenland hoog te houden.
„Het Veerwerk" heeft tot taak de filmamateurs voor te lichten en met
tegenzin leggen wij beslag op de plaatsruimte, hetgeen deze keer echter
onvermijdelijk is. Wij hopen, dat dit de laatste keer moge zijn voor een
dergelijk onderwerp.

LEO R. KRIJN, Voorzitter N.S.


