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Overzicht der U.S.A.-tentoonstelling in gebouw Tivoli te Utrecht. Foto Persbureau „'t Sticht"
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twintig -jarig jubileum ^i* O-

Dit feest verdient uitvoerig in „Het
Veerwerk" te worden vernield. Het jubi-
leum, is n.l. op luisterrijke wijze gevierd,
niet alleen met een feestavond zoals ge-
bruikelijk is, maar ook met een echte
grote smalfilmtentoonstelling, die aller
bewondering verdiende.

Op Vrijdag 7 December bevond zich
een gezelschap van hoge autoriteiten in
de kleine foyer van Tivoli. De voorzitter
van de U.S.A., Dr. Pauw, kon daar
begroeten niemand minder dan de Com-
missaris der Koningin in de Provincie
Utrecht, de Heer M. A. R e i n a l d a.
Daarnaast Wethouder J. v. d. V l i s t, de
Wethouder van Onderwijs, de Hoofdcom-
missaris van Politie der Gem. Utrecht,

de Heer V a n E y c k, de Commandant
van de Brandweer, Overste P r i e s t e r ,
de Garnizoenscommandant, de Senaten
van het Utrechtse Studentencorps en van
het Corps Unitas en vele vertegenwoor-
digers van importfirma's: Agfa, Kodak,
Gevaert, Boonen, Odin merkten wij op.

In zijn openingsrede bedankte Dr.
P a u w het Bestuur van de Vereniging
van Utrechtse Fotohandelaren voor hun
spontane medewerking. Daarna sprak
Wethouder Van de r Vl is t , die zeide,
dat hij voor amateurs diepe bewondering
had. Echte amateurs vinden hun levens-
vervulling in hun liefhebberij, ze vinden
het geluk in deze wereld en zijn daardoor
tot grote daden in staat. Daarom heeft



deze vereniging recht op de belangstelling
van de overheid. Als ik geen Wethouder
was, zou ik filmamateur willen wezen
om het schone in de wereld nog beter
te beleven.

Na deze uiterst sympathieke rede ver-
klaarde de Wethouder de tentoonstelling
voor geopend.

Het gezelschap werd toen rondgeleid,
eerst langs een stand met kostelijke oude
apparaten, een 17V2 mm projector uit
1912 en zelfs een nog veel oudere voor-
loper, de Zoöpractoscoop, waarbij men
bewegende mannetjes in een spiegel kon
gadeslaan, een variatie van de •wónder-
trommel. De oude Pathé handcamera met
het handslingertje was aanwezig. Daar-
naast had zeer grote belangstelling van
de officiële personen en ook van de aan-
wezige vakmensen: de afdeling zelfbouw.
Zeer fraai bewerkte titelapparaten, een
camera, door de amateur zelf voorzien
van een ingebouwde belichtingsmeter, dat
verdiende grote bewondering.

Een mooie stand met filmtechnische
boeken, ingericht door de Utrechtse han-
delaren met medewerking van de N.V.
„Focus", trok ook zeer de aandacht der
hoge bezoekers.

Vervolgens waren er vele stands met
de prachtigste apparaten door de Utrechtse
handel ter beschikking gesteld. Er stond
voor een heel kapitaal aan toestellen,
waarbij wel alles wat op de markt ver-
krijgbaar is, werd getoond. Zeer juist
vond daarna een filmvoorstelling plaats
van films van U.S.A.-leden, waarbij een
voortreffelijk journaal van de Erepromo-
tie van Mevrouw R o o s e v e 11, een ring-

rijderij op Walcheren werd vertoond 'en
daarna een bewonderenswaardig filmpje
van de Heer P. M a a s w i n k e l „Wat
leeft en groeit". Op de tentoonstelling
stond een klein terrarium en daarin had
deze ijverige en knappe amateur een
schitterend filmpje van slangen, hagedis-
sen en kevers opgenomen, dat grote waar-
dering verdient. Met grote bewondering
en belangstelling -werd de film bekeken,
zowel door de autoriteiten als door een
dochtertje van één der bestuursleden, dat
hard door het projectiezaaltje schreeuw-
de: „Zijn dat echte handjes, Pap?", toen
ze een hagedis in sterke close-up opge-
nomen, over het scherm zag kruipen.

Andere pers-bezigheden beletten ons
helaas het verdere programma te genie-
ten, maar reeds aan deze twee eerste
films was duidelijk te zien, met welk een
grote ijver en prima techniek-beheersing
in Utrecht wordt gefilmd. Wij hoorden
nog achteraf, dat een groot aantal be-
zoekers op de tentoonstelling waren ge-
weest. Een beste propaganda voor de
smalfilm en de U.S.A. in 't bijzonder.

Dr. P a u w , de Heer B o t h o f en alle
U.S.A.-leden, van harte ons compliment
bij dit mooie jubileum. Als U weer ju-
bileert, laat dan ook gelegenheid voor
niet-Utrechtenaren om te spreken, want
nu moest Uw onderdanige verslaggever
zijn gelukwensspeech in zijn zak houden!
Daarom spreekt hij hier voor een nog
veel groter publiek dan in Utrecht aan-
wezig was, zijn hartelijke bewondering
voor Uw fraaie tentoonstelling uit.

D. B.

Opening U.S.A.-tentoonstelling te Utrecht, de Heer v. d. De Heer Bothof (secr. U.S.A.) toont aan de Heren Reinalda
Vlist (Wethouder van Onderwijs) verbreekt het filmlint door en v. d. Vlist het inwendige en de werking van een 8 mm
middel van een plakpers. Rechts de Heer Bothof, (secr. U.S.A.) camera. Uiterst rechts de Heer Van Zoelen (penningm. U.S.A.)
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