
STICHTINGSFONDS FILMARCHIEF 1942
NEDERLANDSCHE SMALFILMLIGA.

Het fundament is gelegd! Ongeveer vijftig pioniers-medestichters van
het Filmarchief zijn aangetreden. Het moeilijke begin is er!

Zeker, we zijn er niet in geslaagd, nog vóór 19 December 1941,
den lustrum-dag onzer Liga, het groote deel van onze leden, daarvoor
benoodigd, te mobiüseeren, ma'ar we geven ons rekenschap van het
groote enthousiasme, dat ons initiatief heeft teweeggebracht en tevens
van den moeilijken tijd, welke juist in de eerste December-dagen
een accent van heftige beroering kreeg, waardoor de aandacht van
velen is afgeleid van ons Stichtingsfonds Filmarchief. Psychologisch,
was dus de atmosfeer rondom ons, in de jongstleden Decemberdagen,
niet bepaald gunstig. Daarmede houden we dus rekening.

Bovendien kernen we onze Nederlandsche mentaliteit te goed, om
niet te weten, dat dikwijls sceptische tendenzen en een houding van
afwachten, grooten invloed hebben op het tempo, waarmede men zulke
zaken tot stand brengt.

Doch: er is hartelijke belangstelling uit alle windstreken en dat heeft
ons aangemoedigd, om nu niet te versagen, maar dóór te gaan en
de acquisitie zoolang door te zetten, totdat minstens tweehonderd leden
van de Liga zich hebben aangesloten. Dan zullen we een bedrag
bijéén hebben tusschen de f500.— en f1000.—, dat toereikend zal
zijn, om het archief te stichten, zij het ook op bescheiden schaal.

De voortgezette actie zullen wij niet alléén op onze schouders kunnen
nemen en wij zijn dan ook doende, daarvoor de hulp in te roepen
van de afdeelingssecretarissen. Voor zoover deze een daartoe strekkend
schrijven van ons, nog niet hebben ontvangen, zal hen dit dezer
dagen bereiken.

Het wervingsplan „Stichtingsfonds" hebben wij thans gecontinueerd
tot en met 31 Maar» 1942.

Er bestaat dus ruimschoots gelegenheid voor a l l e leden, zich aan
te sluiten en niet achter te blijven. Werkelijk: niemand, die het wél
meent met de Liga, mag achterblijven!

Wij hebben intusschen het Hoofdbestuur thans officieel, op den 19den
December j.l. van het initiatief in kennis gesteld. Wij drukken hierbij
het schrijven in extenso af:

APELDOORN, 19 December 1941.

Aan het HOOFDBESTUUR
van de NEDERLANDSCHE SMALFILMLIGA
te ROTTERDAM.

Mijne Heeren,

Heden herdenkt de Liga haar tienjarig bestaan!
Mede namens circa vijftig toegewijde leden onze Liga, deel ik

U mede, dat op initiatief van ondergeteekende, de vorming in
voorbereiding is van een
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dat zich ten doel stelt een som gelds bijeen te brengen — ter
herdenking van ons tienjarig bestaan — groot genoeg, om daar-
mede de eerste kosten te bestrijden van een e i g e n s m a I-
f i l m - a r c h i e f de r NEDERLANDSCHE SMALFILMLIGA, o.a. be-



staande uit voortaan regelmatig aan te maken copieën van de
bekroonde films onzer Nationale Concoursen, e.d.

Het initiatief is te laat gerijpt om in staat te zijn de uitvoering
daarvan vóór den dag van heden te volbrengen. Wij volstaan dus
voor het oogenblik met U van de wording van het Fonds in
kennis te stellen. Wij rekenen per 31 Maart 1942 met dit werk
gereed te zijn en U dan het bijeengebrachte bedrag te doen
toekomen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik, U mede namens dit
eerste vijftigtal deelnemers en mede-stichters van het Fonds, onze
beste wenschen aan te bieden met de herdenking van ons
tweede lustrum.

Allen zijn wij er zeker van, dat betere tijden voor ons smal-
filmwezen in het algemeen en voor onze Liga in het bijzonder,
niet al te verre meer zijn en dat wij dan, in tijd van vrede,
van het thans in voorbereiding zijnde Filmarchief, volop zullen
kunnen genieten.

In die verwachting en vertrouwende, dat ook het Hoofdbestuur,
zoowel als zijn leden persoonlijk, aan de totstandkoming van het
Stichtingsfonds met kracht zullen medewerken, teekenen wij,

mede namens de voormelde eerste
groep van deelnemers,
Hoogachtend,
gel D. KNEGT.

Tenslotte wekken wij allen, die hun biljet nog niet hebben ingevuld,
hartelijk op, dit zoo spoedig mogelijk te doen. Wij moeten minstens
tweehonderd medestichters hebben! Dat kan!

Dit getal zou zelfs aanmerkelijk kunnen worden overschreden, doch
wij willen graag tevreden zijn met de besten van onze Liga-leden.
En dat zijn er in Nederland toch zeker een paar honderd!

Blijft nu eens niét achter! Reeds dit jaar zult U ervan profiteeren!
En U zult dan het prettige gevoel hebben, ook Uw steentje te hebben
bijgedragen!

Hier volgt tenslotte de lijst der eerst medewerkenden, met onze
dank voor de prompte aanmelding:

Verantwoording Noi. 1 (tot en met 15 December 1941).
Amsterdam: H. J. M. E. G. f5,— ; C. B. f2,50; J. Z. Jr;., f2,— ;

O. J. N. H,—; Apeldoorn: D. K. f 10,—; Jhr. Dr. H. L. v. V. T, f5,—;
A. W. f2,50; H. J. S. f2,— ; D. S. K. f 1,50; C. G. H,—; Arnhem:
J. de K. Jr. f2,50; Bussum: J. F. F. f2,50; Diepenveen: Wm. M. f 10,—;
Eindhoven: E. B. f2,50; A. v. R. f1,—; C. G. J. S. f 1,—; Enkhuizen:
J. M. f5,— ; Enschede: A. H. v. R. f7,50; L. P. f7,50; J. Si. N. f5,—;
J. R. M. f2,50; Groningen: B. J. B. f2,50; C. v. d. M. f2,50; Den
Haag: H. J. E. v. W. f 10—; W. J. J. v. R;, f5,— ; C. H, V, J,ry: f 5— ;
ir. J. L. f2,50; Haarlem: H. J. D. H,— ; Hilversum: T. F. H. V. f5,— ;
Leeuwarden: W. F. v. d. L. f2,50; Maastricht: Jhr. Ch. G. f5,— ; Raams-
donkveer: Joh. W. f5,— ; Rotterdam: J. L. C. f2,50; A. C. f5,— ;
A. V. f 10,—; Schiebroek: A. J. G. f2,50; H. R. f2,— ; Velp: E. N. R.
f2,50; Voorburg: G. J. f1,—; Wassenaar: Mr. L. de B. f5,—; Zandvoort:
Mevr. J. P. v. K. f5,—; Zeist: W. H. v. d. B. f 1,50. Totaal eerste
verantwoording f 162,50.

Alle contribueerenden verbonden zich tevens voor de jaarlijksche be-
taling van f 0,50 voor de instandhouding van het Filmarchief; één
van hen verhoogde dit bedrag tot f1,— per jaar.

Namens het Stichtingsfonds
Filmarchief 1942,
D. KNEGT.
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Geachte Film-confraters, medeleden van de N.S.

Hier volgt allereerst:

VERANTWOORDING No. 2 (tot en met 15 Januari 1942):
Amersfoort: G. V. f2,50; H. Br. Jr. f2,50; S. St. f 10,—;
Amsterdam: H. O. f5,— ; A. R. H. f3,50; J. F. v. L. f2,50;
Apeldoorn: W. G. C. f5,— ; C, J. f2,50; H. W. f2,50; Breda:
J. E. M. v. l. f 5,—; Enschede: B. F. E. f2,50; A. Ph. St.
f1,—; Gfoningen: J. W. v. D. f2,50; Den Haag: R. v. D.
Sr. f2,— ; Haarlem: L. W. L. f 10,—; Rotterdam: W. R. B.
f 10,— ; ir. A. F. E. J. f5,— ; D. W. V. f4,— ; J. de K. f2,50;
A. J. v. G. Jr. f2,50; Stako, Hill. f1,—; Tiel: L. v. A.
f2,— ; Utrecht: H. Sch. f 10,—; Mr. J. P. S. L. f5,— ; W,
A. H. f5,— ; J. P. L. f1,—; Zaanstreek: C. D. Krommenie
f 0,50; Zeeland: H. J. v. W., Biggekerke f5,— ; J. J. B.
VI. f 0,50. Totaal tweede verantwoording: f113,—.

Totaal eerste en tweede verantwoording f 275,50, bijeen-
gebracht door 71 (één en zeventig leden).

We zien hieruit, dat de animo voor het Stichtingsfonds
nog heel wat grooter moet worden, om te kunnen slagen.
Om de afdeelingsbesturen een blik te gunnen in hetgeen door
hun groep is bijgedragen voor het Stichtingsfonds, geven
we aan ommezijde een vergelijkend staatje van de bin-
nengekomen aanmeldingen per afdeeling.

Wij hebben reeds aan verschillende afdeelings-secretarissen
geschreven en hen verzocht, onze actie te steunen; enkelen
van hen hebben dat welwillend toegezegd en wij wachten
de resultaten met belangstelling af.

Voorloopig staat Rotterdam aan de spits van het lijstje,
dat we van maand tot maand zullen publiceeren en dat
bepaalde afdeelingen moge aansporen, thans beter uit den
hoek te komen!



Aangezien wij aannemen, dat niet alle leden meer in het

bezit zijn van het December-drukwerkje, herinneren wij er
aan, dat bijdragen voor het Stichtingsfonds Filmarchief Neder-
landsche Smalfilmliga, tot en met 31 Maart 1942, kunnen
worden gestort op:

N.V. TWENTSCHE BANK, APELDOORN,
Postgiro No. 158292

met de vermelding „D. Knegt, Stichtingsfonds N.S."

Het thans bijeengebrachte bedrag, waarvan kosten van
drukwerken en verzending in aftrek komen, is volkomen
ontoereikend om het fonds te stichten.

Men stelle dus zijn adhaesie-betuiging niet langer uit.
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Over het tienjarig bestaan der N.S.L.
Als er misschien nog Ligaleden moch-

ten zijn geweest, die van oordeel waren,
dat het tienjarig bestaan der N.S.L. on-
opgemerkt zou voorbijgaan, dan zullen
zij er na kennisneming van den oproep
van den heer K n e g t inzake het Stich-
tingsfonds Filmarchief 1942 wel anders
over zijn gaan denken.

Wij zullen er op deze plaats niet
veel van zeggen. Genoeg zij te ver-
melden, dat dit initiatief ons uit het hart
is gegrepen, dat het daarnaast kenmer-
kend voor den waren Ligageest is en
dat wij allerwegen een spontane reactie
verwachten in den vorm van een op-
zienbarend aantal stortingen.


