
Met de
groeten
van Karel

Karel (met notitieblaadje)
in druk gesprek met
makers van de Ten Best 1978

Direct na afloop van het
jaarlijkse festival in Ede
stond onze filmothecaris
Karel van Rijsinge met
handen vol films. Glunde-
rend vertelde hij mij een
primeur, namelijk dat de
oogst van dit jaar meteen
wordt gekopieerd om vlot
in roulatie te komen.

'Maar laten de mensen
niet gaan schrijven of bel-
len', vroeg hij, 'er volgen
tijdig mededelingen in cir-
culaires. Ook over de Ten
Best 1976, die wellicht nog
voor het eind van het jaar
ter beschikking komt'.

Rest dan nog de kopiëring
van de Ten Best 1977
waarna de filmotheek
weer helemaal up to date
is. Wanneer definitief aan
de Ten Best 1977 kan
worden begonnen is ech-
ter nog in nevelen gehuld,
omdat de financiële situa-

Ten Best 1978 wordt zo f
snel mogelijk gekopieerd
tie hier de voornaamste
reden is.

Goed nieuws dus. En voor
het overige wilde Karel,
toen we bij het zien van de
39 films een keer naast
hem zaten, nog een leuk
verhaaltje kwijt. Nou ja,
leuk... 'Ik noem geen na-
men,' fluisterde hij, ter-
wijl iemand op het doek
met een spuitbus een vlieg
omlaaghaalde - die don-
derend neerstortte
'maar van de week belde
een voorzitter van een
club, dat hij nog diezelfde
avond twee instructie-
films nodig had. Werd ge-
regeld, hij zou ze persoon-
lijk terugbrengen.
Maandagavond werden de
films door hem gehaald.
Er werd afgesproken dat
hij ze dinsdagavond terug

zou brengen. Aangezien
er die avond niemand
thuis zou zijn, zei ik: 'Geef
ze dan aan de buren af;
alle kanten is goed'.
Bij elk belletje nadien
dacht ik: daar heb je hem.
Niets daarvan. Tot ik hem
nu ontmoet op de manifes-
tatie. Eerste vraag: Waar
zijn de films? Direct ant-
woord: Bij jouw thuis.
Thuis? Ja, onder de strui-
ken.
Kortom,' aldus Karel,
'hoewel je films het best
koel kunt bewaren, heb ik
met "alle kanten' echt niet
de buitenkant bedoeld. Ik
heb met de buren gebeld.
Moet je nagaan, mijn
vrouw pleegt nogal eens
een emmertje water over
de vuurdoorn te smijten
en als daar een metalen en
plastic doos onder ligt,
kan het niet best zijn.'
Buren bleken de dozen
gevonden te hebben een

gedeeltelijk gerustgestel-
de Karel kon verder het
feest uitzitten.

Rest nog een opmerking
naar aanleiding van het ar-
tikel Veertig jaar Veer-
werk, (geplaatst in het
novembernummer— Red.)
dat Karel de verzuchting
deed slaken dat hij, hoe-
wel hij er zeker niet wak-
ker van ligt, nog altijd zijn
archief niet geheel com-
pleet heeft. Er ontbreekt
slechts één nummer, na-
melijk nummer9 vanjaar-
gang 1932. Wie deze uit-
gave in haar of zijn bezit
heeft en wil missen, het
adres is Meppelrade 52,
2544 XW Den Haag. Op
de doorbuigende zolder
kan dit er best nog bij.

Jos Vanger


