
Een Afscheid.
D. K n e g t niet meer Algemeen Liga Secretaris.

Partir c'est mourir un pen.
Tot onze grootc spijt heeft de heer D. K n e g t, de onvermoeibare, aan het
Hoofdbestuur medegedeeld, de functie van Algemeen Secretaris niet langer
te kunnen waarnemen.
Door alle leden van het Hoofdbestuur is deze tijding met groot leed-
wezen ontvangen. Wij verliezen in K n e g t een uiterst sympathiek Hoofd-
bestuurslid en kunnen ons moeilijk een Hoofdbestuursvergadering voor-
steller,, zonder zijn van filmenthousiasme gloeiende persoonlijkheid in ons
midden te zien.
Het was K n e g t, die op de vergadering, waar de functies moesten worden
verdeeld, aanbood, het omvangrijke werk van Algemeen Secretaris op
zich te nemen. Hoe hij zich daarvan gekweten heeft, daarvan is, zoudep

wij zeggen, de kerngezonde toestand van
onze Liga een bewijs. De snelle groei, de
uitstekende naam, die onze vereeniging alom
in den lande en ver daarbuiten heeft, is
voor een niet gering deel te danken aan
zijn groote werkzaamheid.
En al weten wij, dat het K n e g t zelf bij-
zonder ter harte gaat, dat hij zijn functie
ter beschikking moest stellen, zoo willen
wij van deze plaats hem de verzekering
geven, dat zijn heengaan aan onzen kant
minstens evenveel gevoelens van spijt heeft
gewekt als bij hemzelf.
Wij weten zeker, uit naam van alle
leden der Nederl. Smalfilmliga te spreken,
wanneer wij den aftredenden Isten Secr.
een woord van hartelijken dank en bij-
zondere hulde brengen voor het vele goede
werk, dat hij in het belang van onze
vereeniging heeft gedaan.
Daarbij mag niet achterwege blijven een
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woord van waardeering voor Mevrouw K n e g t, die zoovele uren van
huiselijke gezelligheid zal hebben moeten opofferen aan het omvattende
werk, dat haar echtgenoot voor de Liga wilde doen.
Aan het bestaan van de Ned. Smalfilmliga in de eerste twee jaren en aan
het Internationale Concours te Amsterdam, zal de naam van den eersten
Algemeenen Secretaris steeds met eer en waardcering verbonden zijn.
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