
Vóór ons ligt een moeilijke iaak,
doch wij zijn dapper van nart en
sierk van wil.

OPEN B R I E F aan alle leden
der Nederlandsche Smalfilmliga.

AMERSFOORT, 1 Juli 1942.
Filmcollega s,

In de eerste plaats onze hartelijke dank aan U
allen die hebt medegewerkt aan de verwerkelijking
van een daad:

de totstandkoming van een eigen filmarchief
der Nederlandsche Smalfilmliga.

Ons initiatief is bekroond met succes, dank zij
U, lezeres of lezer, die Uw bijdrage hebt geleverd
en daarmede tevens het bewijs, dat ge het hart
voor de Liga op de rechte plaats hebt.

Voor de achterblijvers vinden we het jammer,
dat zij thans in de vreugde over het welslagen
van deze onderneming niet kunnen deelen, doch
hoewel thans officieel de deelneming is gesloten,
(zie eindverantwoording door den Administrateur der
Liga elders in dit blad), stelt het Hoofdbestuur
gaarne de gelegenheid open, alsnog een steentje
bij te dragen.

Met de totstandkoming van het Liga-filmarchief
hebben wij onze eerste taak verwezenlijkt om onze
vereeniging door een nieuw en frisch werkplan
naar boven te stuwen, alle moeilijkheden van dezen
harden tijd ten spijt. Hiermede is bewezen, dat
het kan en hoe we iets bereiken, indien we slechts
de handen inéénslaan.

Op deze gedachte van samenwerking is het ge-
heele werkschema gebaseerd, dat samensteller dezes
reeds einde van het vorige jaar heeft uitgestippeld
en dat hij bedoelde uit te werken tezamen met
de collega's van het Hoofdbestuur, dat toen zit-
ting had.



Op de jongstleden gehouden Algemeene Ver-
gadering te Amersfoort is een nieuw Hoofdbe-
stuurscollege gevormd en als mentor van de Liga
hebben wij ons tot taak gesteld — sinds onze
wederopneming in genoemd college — met vereende
krachten, nieuw leven en nieuwe animo in de Liga
te brengen. Thans is bij de eerste samenkomst van
het Hoofdbestuur te Amersfoort, op Zaterdag 20
Juni j.l. gebleken, dat de collega's, die daarin reeds
vroeger zitting hadden, de nieuwe door ons ge-
traceerde richtlijnen voor de Liga niet met die
spontaniteit en overtuiging konden overnemen, die
noodig was om vruchtbaar samen te werken.

Deze nieuwe richtlijnen — wij willen dit ter ver-
mijding van alle misverstand en misbegrip hier
uitdrukkelijk vastleggen — hebben niet tot doel
eenigen geestelijken grondslag van onze vereeni-
ging te wijzigen of te verleggen, noch hare ge-
zindheid, richting of doeleinden te beïnvloeden.
De grondslag blijft onaangetast en de gezindheid
eveneens. Niemand kan ons dus misverstaan. Neen,
de nieuwe richtlijnen voor het bestuur van onze
vereeniging zijn uitsluitend van intern-organisato-
irischen aard; zij raken alléén den vorm en niel
den geest!

De zeer vriendschappelijke houding van de uit-
getreden bestuurderen om in het belang van de
Liga de taak van de leiding onzer vereeniging op
ons over te dragen, verdient allen lof, hoe gaarne;
wij ook gezien zouden hebben, dat de oude func-
tionnarissen waren aangebleven.

In de volle overtuiging, dat wij de bevoegdheid
en de werkkracht hebben om aan het welzijn van,
de Liga voort te bouwen en in het geloof, dat wij
persoonlijk daarbij als oudste in dienstjaren van de
Liga het volle vertrouwen zullen hebben van onze
leden, hebben wij de taak en de volle verantwoor-
delijkheid daarvan aanvaard.

Die taak is in dezen bijzonderen tijd moeilijk,
doch wij zijn sterk van wil en dapper van hart.
Wij zijn omringd door enthousiaste werkers, waar-
onder mannen met groote ervaring op vereeni-
gingsgebied en allen van goeden wil.

Dit Hoofdbestuur gaat thans aan het werk.
Binnen korten tijd zullen U voorstellen bereiken,

die er op gericht zijn het profijt, dat U als lid
van de Liga hebt, aanmerkelijk te vergrooten. Wij
zullen alles doen wat in dezen tijd mogelijk is,
om de Liga innerlijk sterker en het rendement van
het lidmaatschap voor U individueel aantrekkelijker
te maken.

Onze werkkracht staat te Uwer beschikking.
Geeft U ons Uw vertrouwen en medewerking.
U noch wij zullen dan beschaamd uitkomen, in-
tegendeel wij zullen met elkaar sterk staan.

Dat is wat wij willen.
Tenslotte past hier een woord van hartelijke waar-

deering aan de uitgetreden hoofdbestuursleden.
De benoeming van een onbezoldigd Administrateur
van de Liga, waarvan U in de Officiëele mede-
deelingen van dit nummer van Het Veerwerk op-

gave wordt gedaan, bracht mede, dat de heer
ir. A. F. E. J a n s e n zijn functie ter beschikking
stelde. De heer J a n s e n verdient op deze plaats
hulde voor het jarenlange, plichtsgetrouwe en toe-
gewijde werk, dat hij voor de Liga heeft gepres-
teerd. De wijze, waarop hij het Algemeen Secre-
tariaat van onze vereeniging heeft gevoerd, is boven
lof verheven. Wij zijn er zeker van, uit naam van;

alle leden te spreken, wanneer wij den heer
J a n s e n hartelijk dank zeggen voor zijn toewijding
en werkijver, waarvan de afdeeling Rotterdam on-
getwijfeld nog vele jaren zal mogen profiteeren.

Het Noorden is langen tijd vertegenwoordigd ge-
weest in het Hoofdbestuur door den heer V a n
der M e i en het is te betreuren, dat deze func-
tionnaris zich uit overwegingen, die wij hierboven
hebben geschetst, genoopt heeft gezien, zijn man-
daat ter beschikking te stellen. Wij koesteren den
wensch, dat de heer V a n der Mei niet alléén
zijn enthousiasme en werkkracht zal blijven ont-
wikkelen ten gunste van de afdeeling Groningen,
doch dat wij hem binnen afzienbaren tijd weder
mogen terugzien aan de hoofdbestuurstafel. Hij ver-
dient de waardeering van de geheele Liga, niet in
het minst voor de sympathieke wijze, waarop hij
het nieuwe Hoofdbestuur zijn volledige medewerking

in de toekomst heeft toegezegd.

In den heer C l e m e n t heeft de Liga een be-
waarder van onze schatkist gehad, dien wij niet
behoeven te memoreeren. leder van ons, die de
stiptheid en nauwgezetheid van het werk van den
heer C l e m e n t gedurende diens penningmeester-
schap heeft gevolgd, weet dat hij alle qualiteiten
bezit, om zulk een verantwoordelijke functie tot

een succes te maken. Dat heeft hij dan ook gedaan
en daarvoor verdient hij op deze plaats hartelijke'
woorden van waardeering.

Van den heer Te u n i s s e n is de beschikbaar-
stelling van zijn functie een daad van groote col-
legialiteit en verkiezing van de Liga-belangen boven
zijn persoonlijke ambities. De heer T e u n i s s e n
heeft zich in de laatste jaren, gedurende welke
hij zich met den Propagandadienst in de Liga had
belast, een werker getoond, die niet opziet tegen
moeite en offers. Hij heeft vele reizen geheel
belangeloos ondernomen om nieuwe loten aan den
Liga-boom te kweeken en hij heeft als zoodanig
ongetwijfeld successen te boeken gehad, waarvoor
ook hij den dank verdient van de geheele ver-
eeniging.

En thans, collega's, wacht ons véél werk.

U zult daarbij allen, ieder in de mate van zijn
kunnen en zijn temperament, moeten bijdragen. Want
de tijden zijn voor ons allen moeilijker dan ooit
tevoren; het vereenigingsbelang eischt van U allen,
individueel, dubbele inspanning. Het is niet mogelijk
dat U aan den kant blijft staan.

Verheugend is het verschijnsel, dat juist nu in
zoovele plaatsen van ons land, waar nog geen
afdeelingen van de Liga zijn, de voorbereidingen voor



de oprichting daarvan, in vollen gang zijn. Binnen
korten tijd hopen wij het aantal afdeelingen sterk
uit te breiden.

Het wedstrijdwezen in de Liga zullen wij in nieuwe
banen leiden en herziening van het administratieve
stelsel, waarvan de benoeming van een onbezol-
digden administrateur de inleiding is, zal ons in staat
stellen, een service te bieden, die ook den afzon-
derlijken leden (in plaatsen waar geen afdeeling
is) betere kansen biedt.

U kunt op ons rekenen. Aan U spoedig te be-
wijzen, dat wij ook op ü kunnen rekenen.

D. KNEGT. wnd. Voorzitter.


