
4 Het romantische apparaat
over het huwelijk en de filmcamera

Wanneer op een koude winterdag in december 1927 in Den Haag de

23-jarige Betty de Bordes in het huwelijk treedt met Wim Stokhuyzen, is

een filmcamera aanwezig om de plechtigheid en de feestelijkheden vast te

leggen.1 Zoals gebruikelijk in de hogere Haagse kringen wordt enkele dagen

voor het huwelijk een grote receptie gehouden. Vrienden, familie en kennis-

sen komen langs om te feliciteren en cadeaus te geven. De camera registreert

de rijkelijk met giften bedekte tafel. Twee dagen na de receptie vindt de

eigenlijke huwelijksvoltrekking plaats: eerst het burgerlijk huwelijk op het

stadhuis, vervolgens vertrekt het paar met gezelschap naar de kerk om daar,

zoals dat door velen beleefd werd, het ware verbond aan te gaan. In de kerk

werd overigens niet gefilmd: we zien het paar naar binnen gaan en weer naar

buiten komen. Aansluitend is er een groot feest in hotel Paulez.

Het huwelijk van Betty en Wim kunnen we zien als een spektakelstuk,

opgevoerd voor een publiek. De huwelijksplechtigheid is namelijk één van

de meest openbare rituelen van het privé-leven.2 In de eerste plaats wordt

het huwelijk aangekondigd op het stadhuis. Deze publieke aankondiging is

lang een belangrijk onderdeel geweest van het huwelijk. Ooit was de belofte

van de man gedaan aan de vrouw in een intiem samenzijn voldoende, maar

dit bleek te vaak aanleiding te geven tot verschil van mening. Zowel de staat

als de kerk hebben zich daarom eeuwenlang ingespannen om ervoor te zor-

gen dat het huwelijk zijn legitimiteit vond in zijn publieke karakter. Vrien-

den, familie en kennissen worden op de hoogte gebracht van het huwelijk

door middel van uitnodigingen en/of een berichtje in de krant. Ook de

voorbereiding is geen zaak van het paar alleen, de familie bemoeit zich er

flink tegenaan. Op de dag zelf zijn behalve de bruid en bruidegom vele par-

tijen aanwezig: de burgerlijke ambtenaar, eventueel een kerkelijke functio-

naris en verder natuurlijk familie en vrienden. De foto- of filmcamera

bevestigt nog eens dit publieke karakter van het huwelijk.

Was het huwelijk een intieme privé-aangelegenheid dan was dat vertoon

allemaal niet nodig. De historicus Gillis noemt het huwelijk een sociaal dra-

ma-stuk: ‘Only two persons stand before the priest or civil registrar, yet they

are rarely on stage alone’.3 Waar het Gillis om gaat is dat het huwelijk een

vorm van expressie is en niet slechts een statistisch feit: zelfs het meest infor-
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mele huwelijk heeft een zekere dramatische vorm. Ten slotte gaat het hier

om een belangrijke verandering in het leven van verschillende personen: een

jonge vrouw verlaat het ouderlijk huis, twee mensen gaan een relatie aan

voor het leven en ouders laten hun kind gaan. Het drama, aldus Gilles, is

essentieel in het vormen van een paar om zo een basis te leggen voor een

nieuw huishouden. Daarom kent ook in de twintigste eeuw nog altijd een

aanzienlijke materiële en symbolische investering in het huwelijksritueel.

Het feit dat gezinshistorici de rituelen en symbolische aspecten rond de

huwelijksplechtigheid lange tijd als minder belangrijk hebben ervaren, zit

diep in onze cultuur verankerd, aldus Gillis. Zijn stelling is dat rituelen het

huwelijk evenzeer effectief maken als de meer wettelijke procedures.4

Trouwfilms doen verslag van dat huwelijksritueel en vormen een geheel

eigen en fascinerend genre. Dit hoofdstuk onderzoekt de rol die de filmca-

mera kreeg in de tradities rond de huwelijksplechtigheid en de betekenis die

dit had voor de inhoud en vorm van de huwelijksfilm.

Trouwfilms doen echter meer dan registreren en vastleggen: de huwe-

lijksfilm geeft het beginnende verhaal vorm en schept zo zijn eigen werke-

lijkheid. Het is interessant dat verhaal te onderzoeken. Op het eerste gezicht

hebben de meeste trouwfilms een tamelijk voorspelbaar karakter: ze tonen

een eindeloos herhalend patroon van beelden van mensen die in en uit

auto’s stappen bij het ouderlijk huis, het stadhuis of de kerk. ‘In- en uitstap-

films’ worden de trouwfilms daarom ook wel genoemd. De adviezen van

handboeken versterkten met hun kant en klaar scenario’s nogal eens de

gedachte dat het veel van dit soort films een voorgeschreven script volgen:

de hoofdrolspelers van de dag hoeven alleen nog maar hun rol te spelen. De

filmcamera maakte dat verhaal werkelijkheid voor de eeuwigheid.

Niet iedereen wenste zich overigens neer te leggen bij de gedachte van een

schema en een enkeling zocht naar manieren om bestaande conventies te

vermijden in een poging een persoonlijker verslag te maken. Conventioneel

of toch persoonlijk? De twintigste-eeuwse cultuur levert een zekere contra-

dictie op daar waar het gaat om de huwelijksdag of een huwelijksreis: het

moet persoonlijk zijn en tegelijkertijd is het een voorgeschreven ‘social

script’; het moet informeel zijn en tegelijkertijd zit de dag vol stijlconven-

ties, het is intiem maar ook publiek.5 Zelf-doen bood de beste opties om aan

al die eisen te voldoen. Maar de trouwfilm is een eigenaardig genre: hij

wordt per definitie door een ‘ander’ gemaakt. Degene die trouwt kan niet

zelf de camera bedienen: hij of zij (meestal hij) is zelf subject in de film. Het

is dus altijd iemand anders die achter de camera staat: dat kan zijn een

bedrijf dat in opdracht werkt, zoals bij het huwelijk van Betty de Bordes.

Het kon ook een bevriende amateurfilmer zijn, of een oom of buur die – al

dan niet tijdelijk – de camera overneemt. Of – en dat was ook een mogelijk-
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heid – je moest twee keer trouwen: één keer voor de burgerlijke stand en één

keer voor de camera. in een tot studio ingerichte huiskamer.

Het romantisch apparaat

Het twintigste-eeuwse huwelijk duurde langer dan ooit: in de periode 1920-

1965 was de gemiddelde huwelijksduur gestegen tot meer dan veertig jaar.6

Het risico dat het spaak loopt, is daarmee ook groter geworden, zeker op het

moment dat het moderne gezin als een instelling gebaseerd is op vrije part-

nerkeuze en romantische liefde.7 Een zorgvuldig zelfgeschapen – en door

twee mensen gedeelde – werkelijkheid wordt dan een belangrijke investe-

ring. Dergelijke gedeelde verhalen en culturele symbolen zijn nodig om de

geleefde werkelijkheid te organiseren en te interpreteren.8

Daarom ook dat de voorbereidingen en het verloop van de huwelijksdag

een flinke investering waard zijn. Die investering is deels een economische

investering. Diensten en goederen moeten worden gekocht of ingehuurd:

een jurk, een locatie voor het feest en een fotograaf of cameraman. Liefde

en romantiek zijn in de loop van de twintigste-eeuwse onderdeel geworden

van een ‘culture of consumer capitalism’, zo stelt de cultuursociologe Eva

Illouz.9 Zij gaat uit van een nauwe relatie tussen cultuur, emotie en econo-

mie. De vormgeving van het twintigste-eeuwse huwelijk wordt in haar be-

nadering een ‘commodification of romance’, waarbij consumptiegoederen

niet alleen moet worden begrepen in zijn economische betekenis, maar ook

als dragers van een idee of ideologie.10 Romantiek wordt geschapen door de

markt. Deze ontwikkeling, die al begon aan het begin van de twintigste

eeuw, viel samen met onder andere met de komst van de massamedia, de

expansie van de consumptiecultuur en de toename van vrije tijd. Eén van de

opvallendste kenmerken hiervan is wel het feit dat films en advertenties van

romantiek een visueel spektakel hebben gemaakt.

Tegelijkertijd met de verhandelbaarheid van romantiek speelt ook een

romantisering van consumptieartikelen, aldus Illouz. Zij noemt het niet,

maar de amateurfilmcamera is daar een mooi voorbeeld van. De komst van

de camera betekende meer dan enkel een nieuwe techniek, het was tevens

een apparaat dat een zekere belofte meebracht: die van eeuwigheid. De

gelofte van eeuwige trouw vertaalt zich in de belofte van eeuwigdurende

gematerialiseerde herinnering. Het heden wordt dankzij de camera verleden

tijd én toekomst. Zo ontstaat er in die mix een vorm van tijdloosheid die

kern uitmaakt van een romantische utopie.

Door met een filmcamera de huwelijksdag te laten vastleggen wordt een

investering gedaan in het huwelijk die zich uitstrekt voorbij de trouwdag.

Dus als we amateurfilmen beschouwen als onderdeel van de consumptiecul-
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tuur waarin bepaalde aankopen het mogelijk maken gezinsgeluk en zelf-

expressie te combineren, kunnen we vaststellen dat ook zoiets romantisch

als de huwelijksdag daar meer en meer onderdeel van werd. Vervolgens is

dan interessant te onderzoeken wat dat betekende voor de huwelijksfilm:

wat waren de mogelijkheden om met dit romantische apparaat een eigen

versie van de huwelijksdag te maken? In hoeverre voldoet de trouwfilm aan

het een toenemend verlangen naar een zichtbaarheid, dat wil zeggen

publieke blijken van romantisch gedrag?

Opdrachtfilms en amateurfilms

De film over het huwelijk van Betty de Bordes is bewaard gebleven in het

Nederlands Filmmuseum en kreeg daar als titel het society-huwelijk
van betty de bordes. Het gaat hier duidelijk niet om een gewone brui-

loft. De Bordes was de dochter uit een rijke patriciërsfamilie: de vader van

de bruid was Oscar de Bordes, een agent voor een grote handelsmaatschap-

pij in Nederlands-Indië. De pracht en praal waarmee het huwelijk gevierd

wordt, bevestigen het beeld van een ‘goed’ huwelijk dat wordt gesloten. De

titel en de beelden representeren een overvloed aan betekenissen met be-

trekking tot macht, welvaart en standsbewustzijn. Zo is bijvoorbeeld de

bruid in het wit gekleed, wat destijds geen algemeen gebruik was maar zich

beperkte tot de hogere kringen.11 Ook het feit dat een huwelijksfilm werd

gemaakt, was bijzonder. Een dergelijke film in opdracht was in de jaren

twintig slechts toegankelijk voor leden van de hogere klassen.

De huwelijksfilm zelf is ook bijzonder: de vader van de bruid huurde

niets minder in dan filmfabriek Haghefilm van de vermaarde documentaire-

maker Willy Mullens. Mullens was de man die met zijn lange documentaires

in de jaren tien het medium film in Nederland respectabel had weten te

maken.12 Het resultaat is een film in drie akten van in totaal een half uur. Het

is niet de enige trouwfilm van Haghefilm. Eén jaar eerder produceerde de

filmfabriek de huwelijksplechtigheid van françoise dijckhoff
en c.e.m. meyer zur schlochteren, of zoals de ondertitel meldt:

huwelijk faam en miel. In de jaren twintig maakte een andere film-

fabriek, Polygoon, ook regelmatig trouwfilms in opdracht van rijke families.

De geschiedenis van de huwelijksfilm in opdracht begint halverwege de

jaren tien. In 1913 suggereerde Adriaan Boer, de redacteur van De camera,

het tijdschrift voor vak- en amateurfotografen, dat de komst van de cinema-

tografie een kans bood aan vakfotografen om bioscoop-opnamen te maken

op bestelling. Boer signaleerde dat de huisbioscopie in een aantal families

zijn intrede had gedaan en dat deze families het ‘dubbel aardig vinden

belangrijke familiegebeurtenissen in de bioscoop te kunnen projecteren’.13
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Het vastleggen van trouwpartijen was één van de mogelijkheden die Boer

noemde. Het artikel lokte enkele reacties uit waaruit bleek dat inderdaad

enkele studiofotografen c.q. fotohandelaren over waren gegaan op dit me-

dium.14 In de loop van de tijd zouden steeds meer fotohandelaren hun werk-

terrein uitbreiden naar de cinematografie en op bestelling gaan werken,

waarbij vanaf de jaren twintig steeds vaker op smalfilm werd gewerkt. Aan-

vankelijk waren het echter vooral de filmfabrieken die geld zagen in deze

sector, zoals de Haagse filmfabriek Haghefilm en de Haarlemse filmfabriek

Polygoon.

De meeste van deze huwelijksfilms duren niet langer dan enkele minu-

ten; vergeleken daarmee is de de bordes-film uitzonderlijk lang en gede-

tailleerd. Daar komt nog bij dat de beelden zijn voorzien van tussentitels op

rijm van de bekende gelegenheidsdichter Clinge Doornbos. Elke scène

wordt ingeleid door minimaal vier dichtregels, zoals bijvoorbeeld ‘Bloemen,

bloemen! Niets dan bloemen / ’t is een wonder bloemfestijn / Bloemen die

de beste tolken / van de menschenharten zijn’.

De film moet een fortuin gekost hebben. Behalve het feit dat de film is

gedraaid op 35 mm nitraat, is hij ook nog eens uitzonderlijk lang en boven-

dien in kleur. Volgens een destijds gangbaar kleurenprocédé, tinten of vira-

geren genoemd, kreeg de film een zweem van oranje of groen door het in

een kleurbad te dompelen. Er zijn uit die tijd maar enkele andere voorbeel-

den van familiefilms in kleur. Dus aan materiaalkosten, kleurenprocédé,

honorarium voor de filmmaker en de dichter koste de film meer dan de

meesten zich kon veroorloven. Er zijn geen cijfers bekend van Haghefilm,

maar uit een bewaard gebleven reclamefolder van de concurrent Polygoon

uit 1920 was het tarief per meter 35mm film gemiddeld drie-en-halve gul-

den en dat gold dan enkel zwartwit film.15 Binnenopnamen waren nog eens

één gulden per meter duurder vanwege het gebruik van een verplaatsbare

licht-installatie. Uit het Polygoon-archief blijkt tevens dat huwelijksfilms

in opdracht voorkomen tot 1951: ze vormden een belangrijk aandeel binnen

het genre familiefilm.16 Daarna droogde de stroom langzaam op. Een reden

hiervoor was dat het amateurfilmen steeds beter bekend raakte als een

goedkoper alternatief, waardoor deze markt allengs minder aantrekkelijk

bleek voor de filmfabrieken. Toch bleef de in opdracht gemaakte huwe-

lijksfilm wel bestaan als bijverdienste voor plaatselijke fotohandelaren c.q.

-studio’s.

Hoewel menig familie in de jaren twintig de keus maakte voor een pro-

fessionele trouwfilm, is het genre nooit exclusief het terrein van de beroeps-

filmer geweest. Ook vóór 1930 zijn er voorbeelden te vinden van amateurs

die met hun eigen filmcamera een verslag maken van een huwelijk. In de

zomer van hetzelfde jaar dat het huwelijk van Betty de Bordes wordt vast-

gelegd door Mullens, filmt Jan Boissevain, als amateur, het huwelijk van
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zijn zus Heleen.17 Slechts de filmtitels liet Boissevain door een filmfabriek

maken. Vanaf de jaren dertig vindt men steeds vaker amateur-huwelijks-

films, maar dan gedraaid op amateurformaten als 16mm, 9,5mm of 8mm

film. Het zelf maken van een trouwfilm legde wel grote verantwoordelijk-

heid bij de amateur: de opnamen mochten natuurlijk niet mislukken.

Het is wellicht daarom ook dat menig paar koos voor een professionele

verslaggeving van het huwelijk. De Alkmaarse familie Van der Feen de Lille

maakt al jaren zelf filmopnamen met een 16mm camera, maar als nicht Bes
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in 1938 gaat trouwen met Willem, wordt niet zelf de camera gehanteerd,

maar wordt de plaatselijke fotograaf gevraagd de plechtigheid op film vast te

leggen, zij het wel op het goedkopere 16 mm filmformaat. De huwelijksfilm

is daarmee een genre dat zowel gerekend kan worden tot de beroepsfilm als

tot de amateurfilm, maar in beide gevallen is het een film die zijn betekenis

krijgt binnen de familie. De vertoning vindt plaats in familiale context. Het

beste valt de huwelijksfilm te vergelijken met dat deel van de familiefotogra-

fie dat wordt geproduceerd in de studio, namelijk die van formele portret-

ten. De huwelijksfilm geeft een semi-officieel verslag van een bijzondere

gebeurtenis dat ondanks al het publieke vertoon wordt gemaakt voor een

privé-context.

Het huwelijk als herinnering

De camera is in de loop van de eeuw een steeds belangrijker onderdeel van

het trouw-ritueel geworden, maar hoe populair het maken van een bruidsre-

portage op film was voor de oorlog, is moeilijk te schatten. Uit één van de

weinige onderzoeken naar gebruiken rondom het trouwen vanaf 1930 blijkt

dat er pas cijfers zijn te geven over de periode 1957-1973: zo’n 17% liet in de

periode een trouwreportage op film maken.18 Het is niet duidelijk of daar-

voor een vakman werd ingeschakeld. Voor wat betreft fotoreportages stelt

het onderzoek dat in de periode 1930-1955 zo’n 58 % een fotoalbum over de

huwelijksdag heeft. Het merendeel van deze fotoalbums is echter van na de

oorlog. Veelal bleef een vooroorlogse reportage beperkt tot enkele statiepor-

tretten bij de vakfotograaf in zijn studio. Na de oorlog wordt het steeds

gewoner een fotoreportage te laten maken, waarbij overigens steeds vaker

familieleden of vrienden het werk overnemen. De aanwezigheid van een

camera is in toenemende mate een onmisbaar element van het huwelijksce-

remonieel, al zal dat in het overgrote deel van de gevallen een fotocamera

zijn.

De cijfers zijn weinig representatief. Wel is het mogelijk vast te stellen

wat de plaats van huwelijksfilms is binnen een filmcollectie van een familie.

Soms zijn trouwfilms de enige bewegende beelden die we hebben van het

huwelijk en zijn er in het verdere huwelijksleven geen opnamen meer ge-

maakt. Andersom gebeurt ook: namelijk dat juist de huwelijksfilm in een

verder uitgebreide filmcollectie afwezig is. Dan werd de camera pas aange-

schaft bij de komst van het eerste kind.

Langzamerhand werd de aanwezigheid van een foto- of filmcamera een

onmisbaar onderdeel van het huwelijk. Zonder een visuele herinnering is

het huwelijk niet compleet, want alleen het schriftelijke bewijs van het paar,

de aanwezigheid van getuigen en de ambtenaar zijn onvoldoende. Het be-
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lang van de aanwezigheid van een camera gaat verder dan de laatste dicht-

regels van Clinge Doornbos in de bordes-film:

Deze film is heden aardig

later geeft zij u plezier

En nog later, heel veel later.

Is ’t een gouden souvenir.

Het is een belofte die naar de toekomst verwijst zoals Annette Kuhn al vast-

stelde met betrekking tot advertenties die fotografieproducten aanprijzen

op een gebiedende wijs: ‘our memories, our stories will be’.19 Wie toegang

had tot de filmcamera kon zich een visueel spektakel laten aanmeten zoals

Betty de Bordes en zich in het bezit weten van een toekomstig prachtig ver-

leden. De commodificatie van de romantiek begint dan ook hier, in de eer-

ste helft van de twintigste eeuw. De komst van de filmcamera in het huwe-

lijksleven als toeschouwer en als producent van herinneringen is daarvan

een belangrijk teken, zij het voorlopig op een bescheiden schaal.

Hoewel meermalen is gesteld dat de komst van de amateurfotografie en

-film heeft geleid tot democratisering van het portret, was de aankoop van

een filmcamera lange tijd voorbehouden aan de (hogere) middenklasse.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het twintigste-eeuwse romantische huwelijks-

ideaal. Terwijl vanaf het begin van de twintigste eeuw in advertenties en

massamedia een romantisch huwelijk werd geportretteerd als een democra-

tisch ideaal, was het toch vooral de middenklasse die het beste in staat bleek

de mogelijkheden van de ontstane consumptiecultuur uit te buiten en met

voldoende geld, vrije tijd en creativiteit het alledaagse leven van het huwe-

lijk en de romantische visie erop te combineren. Er is in feite sprake van een

‘political economy of romance’ waarbij bovendien alleen de middenklasse

beschikt over voldoende cultureel kapitaal om het resultaat naar eigen

inzicht te manipuleren.20

De iconografie van de huwelijksfilm

Met de opkomst van de trouwfilm ontstond een nieuwe huwelijkstraditie en

het is interessant te kijken in hoeverre zich in die korte tijd zich binnen dit

genre conventies ontwikkelden. De Polygoon-collectie is een boeiende col-

lectie om mee te beginnen. Of we nu de blik richten op de huwelijksfilm van

het echtpaar Van de Berg-Gerhardt uit 1918, of op het huwelijksverslag van

Ruys uit 1921 of die mej. Loos uit datzelfde jaar of welke andere huwelijks-

film ook, steeds zien we dezelfde opeenvolging van beelden: bruidspaar,

bruidsmeisjes en familie stappen één voor één in en uit de auto, geholpen

door een dienstmeisje of een chauffeur in livrei. De gehele plechtigheid zoals
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weergegeven op het filmdoek lijkt een inwisselbaar gebeuren, zoals ook de

eindeloze reeks van Polygoonjournaals van Prinsjesdag elk jaar weer dezelfde

tocht met de gouden koets toont. De mode verandert, maar de verslaggeving

daarvan niet. De gemiddelde trouwfilm uit de Polygoon-collectie kenmerkt

zich door een sjabloon die de gehele ingewikkelde huwelijksdag terugbrengt

tot een vaststaand schema, namelijk de bruidsstoet.

Een trouwfilm vraagt blijkbaar niet om cinematografische creativiteit of

documentaire uitputtendheid, maar om een bevestiging van het rituele

karakter van de plechtigheid. Ook in andere trouwfilms, zoals de de bor-
des-film is dat ritueel aanwezig: voor het stadhuis staat de cameraman stra-

tegisch opgesteld om alle gasten die naar binnen en weer naar buiten ko-

men, te filmen. De ceremonie herhaalt zich vervolgens bij de kerk. Die her-

haling zien we tot in het eindeloze terug bij bijna alle trouwfilms, professio-

neel én amateur.

Neem bijvoorbeeld de amateurfilm van H. du Mee uit 1935, getiteld

onze trouwdag en huwelijksreis.21 Van de plechtigheid is niets te

zien. Niettemin is er de juiste ceremoniële sfeer. We zien eerst iedereen het

ouderlijke huis verlaten, vervolgens vertrekt de stoet met auto’s richting

stadhuis, dwars door Amsterdam. Dan stapt iedereen uit om het stadhuis

binnen te gaan. Als het gezelschap het stadhuis verlaat, paradeert iedereen

opnieuw langs de camera. Een korte samenvatting van deze film geeft daar-

mee een uiterst schematische indruk van een huwelijk: uit het huis, in de

auto, uit de auto, in het stadhuis, uit het stadhuis, in de auto en uit de auto,

in het huis.

Hoe verloopt nu een dergelijk parade voor de camera? In de du mee-film

stappen ouders en schoonouders, volgens de tussentitel ‘onze ouders’, als eer-

ste naar buiten, gevolgd door de overige gasten. De vrouwen zijn gekleed in

een nette jurk en de heren hebben een zwart pak aan, sommige oudere man-

nen dragen een hoge hoed. Enkele gasten vertragen even hun pas voor de

camera, anderen lopen snel voorbij en proberen niet in de lens te kijken.

Daarentegen maken weer anderen van de gelegenheid gebruik even te lachen

in de richting van de camera. Het is opvallend dat in bijna alle huwelijksfilms

de aanwezigheid van de filmcamera wordt opgemerkt: hij wordt blij begroet

als een bevestiging van de rol die men heeft in het gebeuren.

Het bruidspaar vertrekt als laatste. Zo hoort het, net als het feit dat het

jonge paar als eerste het stadhuis uitkomt, zwaait naar de camera om dan

direct de auto in te stappen en te vertrekken. De rest van het gezelschap

volgt. De variatie zit soms in de wijze waarop de stoet zich verplaatst: in een

koets, per voet of in een auto. Dat laatste vervoermiddel werd in de loop van

de eeuw steeds vaker gebruikt. Soms leidt dit tot een slapstick effect als de

camera op statief iedereen de auto in laat stappen, zonder dat wij ooit een

auto zien vertrekken.
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De vraag is wat er zo bijzonder is aan die optocht van auto’s en die

parade van mensen voor de camera? Waarom wordt de eigenschappen van

de cinema niet uitgebuit om het ja-woord, de eerste kus en de handtekening

door de getuigen in al zijn gedetailleerdheid vast te leggen? Er zijn voorbeel-

den te geven van huwelijksfilms waarin dat gebeurt, maar in veel films blij-

ven deze aspecten van het huwelijk volledig achterwege. Zo adviseert een

handboek voor amateurfilmers begin jaren dertig om bij een bruiloft de

camera buiten te zetten, gericht op het rijtuig of de auto waaruit het bruids-

paar stapt, om vervolgens de aankomst bij het stadhuis van bruidspaar,

bruidsmeisje en familie te filmen.22

In- en uitstappen

Natuurlijk, in de eerste plaats geldt dat de beelden helemaal niet inwissel-

baar zijn. Het kenmerkende is nu juist dat die algemene beelden voor de

bezitters ervan uniciteit vertegenwoordigen: het is hun bruiloft die daar is

vastgelegd. De vraag waarom de camera zijn repertoire aan beelden beperkte

tot het in- en uitstapritueel is desondanks interessant om te verkennen

omdat het wellicht meer inzicht geeft in de specifieke rol van de camera. Het

zou kunnen dat de conventies worden bepaald door de sociale functie van

de bruidsstoet, de status van de filmcamera ten aanzien van de fotocamera

of wellicht is er ook een meer filmhistorische verklaring.

Zo’n verklaring is er zeker. Vanaf het moment dat thuisprojectie moge-

lijk was, sprongen filmfabrikanten in het gat in de markt om familiebeelden

aan te bieden. Haghefilm en Polygoon, maar ook plaatselijke fotografen

boden hun filmdiensten aan. De huwelijksfilms hanteren de stijlconventies

van de reportage. Zoals Polygoon in zijn bioscoopjournaals een voorkeur

had voor het publieke straatvertoon van bijvoorbeeld de aankomst van

hoogwaardigheidsbekleders, zo deed men dat ook bij huwelijksreportages.

Deze en andere factoren leidden tot de trouwfilm als een genre met eigen

regels en wetten die al gauw de bijnaam ‘in- en uitstapfilm’ kreeg. Het kon

ook anders. De film over Betty de Bordes is spektakel, maar in de film wor-

den tegelijkertijd filmstrategieën gebruikt die ook in andere documentaires

uit de fabriek van Willy Mullens voorkomen: de rijmende tussentitels

waren een manier om het verhaal te verluchtigen, een methode die Mullens

ook toepaste in zijn toeristische propagandafilm ‘Bandoeng, stad op de

hoogte’ uit 1926.23

De fabrieksfilms werden dus gemaakt binnen de bekende praktijk van ac-

tualiteiten en bioscoopjournaals: de stijl werd bepaald door de conventies van

de bestaande reportage stijl. Amateurfilms volgden veelal die stijl die beant-

woorde aan de verwachte rol van de camera om de gebeurtenis vast te leggen.

98 ritueel van huiseli jk geluk



Maar er golden ook andere redenen en overwegingen die de rol van de

filmcamera beïnvloedde. Opvallend is bijvoorbeeld dat de filmmaker bijna

nooit alleen werkt. Vaak is er een fotograaf aanwezig en daar dan ligt een

probleem. Bijvoorbeeld: binnen was het vaak te donker en het kon gebeuren

dat de eventuele meegebrachte lampen als storend werden ervaren. Daar

stond tegenover dat de fotograaf ook altijd fotolampen of flitslicht ge-

bruikte. Zijn aanwezigheid werd echter minder storend of meer vanzelfspre-

kend geacht. Blijkbaar was er sprake van verworven rechten ten gunste van

de fotograaf.

Zeker wanneer er sprake was van een beroepsfotograaf en een amateurfil-

mer werd in amateurkringen een zekere hiërarchie geconstateerd. Zo advi-

seert een ervaren amateurfilmer naar aanleiding van zijn ervaringen: ‘Werk

samen met de beroepsfotograaf en doe wat deze vraagt’.24 Dat kon dus zijn

dat de filmmaker zijn lampen uit deed ten gunste van het flitslicht van de

fotograaf. De positie van de fotograaf leidde wel eens tot scheve gezichten:

in een verslag over het maken van een huwelijksreportage klaagde een ama-

teurfilmer in Het Veerwerk dat de fotograaf op het stadhuis een monopolie

had en hij als amateurfilmer niet toegelaten werd.25 In de kerk werd hij ver-

volgens ook al niet toegelaten omdat het daar verboden was te filmen. Dat

verbod was echter niet algemeen: aangeraden werd dan ook om van te voren

te informeren naar de regels die in de kerk of het stadhuis golden.

De filmcamera werd dus meer dan eens gedwongen zich tot het buiten-

gebeuren te beperken. Er is echter ook een andere – mediumspecifieke –

verklaring mogelijk die te maken heeft met de eigenschappen van de foto-

en filmcamera. Op het receptiefeest van Betty de Bordes – zo laat de film

zien – komt een moment dat de aanwezigen door een fotograaf bijeen wor-

den gebracht voor een groepsfoto: de filmcamera demonstreert hoe de foto-

graaf wordt ingezet om een groepsportret te maken. Het aardige van het

filmmedium, en daarin onderscheidt het zich van de fotografie, is dat de

dynamiek van het proces kan worden getoond. Zo registreert de filmcamera

hoe het gezelschap wordt neergezet, waar de bruid moet zitten en waar de

vader hoort te staan. De film toont welke positie de moeder van de bruid

inneemt en wat de rol van de overige gasten is. Film bezit de eigenschap het

gehele proces te tonen, met een grote voorkeur voor de bewegende facetten.

Die dynamiek geeft de huwelijksfilm een eigen kwaliteit en maakt het medi-

um vooral geschikt voor het dynamische buitengebeuren.

Het groepsportret dat de meest gunstige voorwaarden bood voor de

filmcamera is dus die optocht. Dat hele proces van aankomst, vertrek, aan-

komst en vertrek etc. vormde in feite het meest beweeglijke onderdeel van

een huwelijk, zeker in een periode waarin de film stom is en een weergave

van het gesproken woord niet mogelijk is. Bovendien was die optocht zelf

ook niet zonder symbolische waarde. De optocht geeft de gelegenheid te
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laten zien wie er allemaal op het feest zijn. Het is daarom dat de camera

altijd met veel nadruk de gasten één voor één registreert, soms zelfs meer-

dere keren. Zelfs als de tocht van en naar het stadhuis ontbreekt, blijft een

parade van de gasten voor de camera onontbeerlijk.

Bourdieu constateerde dat – hoewel er in theorie een eindeloze hoeveel-

heid onderwerpen ‘fotografeerbaar’ zijn – in de praktijk een beperkte en

welomschreven orde van onderwerpen, genres en composities gekozen

wordt.26 Die onderwerpen betreffen de belangrijke momenten uit het fami-

lieleven, ‘les grands moments de la vie familiale’.27 Volgens Bourdieu mag

niets anders worden gefotografeerd dan wat moet worden gefotografeerd.

De ceremonie moet worden vastgelegd omdat het buiten de dagelijkse rou-

tine staat. Wat wordt gefotografeerd zijn niet zozeer individuen, maar so-

ciale rollen en sociale relaties.

De optocht heeft nadrukkelijk die sociale functie, namelijk het bevesti-

gen van het sociale netwerk. In de huwelijksfilm van Boissevain is de zenuw-

slopende toestand van de huwelijksplechtigheid allang achter de rug wan-

neer de camera aangaat bij het huis van de familie. Wat we zien is een groot

gezelschap bijeen in een zeer plezierige informele sfeer: in een grote kring

voert het gezelschap een reidans uit op het terras, in de tuin wordt de bruid

door de heren uit het gezelschap achterna gezeten en door de bruidegom

‘gered’.
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Hoewel deze film tamelijk origineel is, bevat ook dit voorbeeld een

typisch trouwfilm-ritueel: de gebruikelijke parade van de gasten. Tenslotte

moet wel vastgelegd worden wie er waren. Driemaal kruist de parade de

camera: lopend of in huppelpas paraderen de gasten zwaaiend of buigend

langs de lens. Wat hier gebeurt is dat er een kleine opvoering wordt gegeven

speciaal voor de camera.28 De rol van de camera gaat verder dan registreren:

zijn aanwezigheid beïnvloedt de gebeurtenis, want er is sprake van een zekere

enscenering. De cameraman regisseert. Niet altijd zal het zo nadrukkelijk

gespeeld worden als in deze film, maar de parade is onmisbaar en de stilering

van dit onderdeel dat tot het cliché van de trouwfilm is gaan behoren.

Het romantische huwelijksverhaal

In de twintigste eeuwse consumenten levert een zekere contradictie op daar

waar het gaat om de huwelijksdag of een huwelijksreis: het moet persoonlijk

zijn en tegelijkertijd is het een voorgeschreven ‘social script’. Zelf-doen

bood wellicht de beste opties om aan al die eisen te voldoen, maar tegelijker-

tijd was de vrijheid van de amateur ook in technische zin niet onbegrensd.

Hoe gemakkelijker het apparaat te bedienen was en dus hoe meer plezier in

het maken, hoe meer beperkingen in expressie-keuzes. De socioloog Don

Slater hamert er in zijn essay over ‘Consuming Kodak’ op hoezeer het ont-

staan van een massa markt voor fotografie gevolgen had voor de wijze waar-

op het gezin kon worden verbeeld. een belangrijke keuze van Kodak was de

nadruk op bedieningsgemak, lage prijzen en betrouwbaarheid. ‘The trade-

off simplicity for reduced control over – indeed, reduced visibility of – codes

and means of representation.’29 De fabrikant van de camera bepaalde mee de

uiteindelijke representatie van het huwelijk. ‘Simply and reliable, the snap-

shot camera would reproduce the right family’, aldus Slater.30

De vrijheden die amateurs zichzelf toedachten met de aankoop van een

apparaat moesten dus worden veroverd op meerdere onderdelen: technisch,

ideologisch en sociaal. Onmogelijk was het echter niet, zoals de Boissevain-

film laat zien. Slater legt al te zeer de nadruk op ideologie en macht, van

Kodak bijvoorbeeld, die de mensen dwingt allemaal hetzelfde plaatje te ma-

ken. Amateurfilms kunnen tegelijkertijd conventioneel en persoonlijk zijn.

Grote voordeel is namelijk dat de makers vaak vertrouwd zijn met hun

onderwerp: als oom of vader, als buur of kennis werden ze gevraagd. De na-

bijheid van het subject was dat ze zich niet hoefden te beperken tot één dag.

We zullen hier enkele voorbeelden bespreken.

De huwelijksfilm van de jonge arts en amateurfilmer Hans Nicolai uit

het Groningse dorp Usquert is een verslag van de trouwerij in 1941 van zijn

zus Alien.31 De film biedt de bekende structuur van menig andere trouwfilm
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met zijn nadruk op de bruidsstoet. Ook het verslag dat Nicolai geeft van de

plechtigheid in het stadhuis is eerder vertoond. Ook hier weer registreert

een filmer hoe de fotograaf zijn werk doet. Het sobere feest thuis bij de

ouders toont wellicht een burgerlijker karakter dan we van de vorige films

gewend zijn. Het feit dat het oorlog is, speelt wellicht ook mee. Desondanks

wijkt de film af van het sjabloon dat de ‘in- en uitstapfilms’ kenmerkt. Ten

eerste, de lengte wijkt af: de film duurt zo’n zestien minuten, waarvan

slechts één sequentie is gewijd aan de huwelijksdag. Deze sequentie duurt

zo’n vier minuten. Nicolai laat echter meer zien dan alleen de bruiloft.

Trouwen is meer dan een gebeurtenis die kan worden teruggebracht tot één

dag, het is een proces dat al veel eerder een aanvang neemt. In deze film zien

we de verschillende stadia van de huwelijksvoltrekking.

De film opent met Alien en Abel die in ondertrouw gaan. De camera

staat op het ouderlijke huis van de toekomstige bruid gericht: de deur gaat

open en Abel, gekleed in een lange jas met hoed en corsage, komt met Alien

naar buiten. Gearmd lopen ze de trap af, langs de camera de straat op. De

hond begroet het stel enthousiast. Het is een mooie winterse dag; de adem

bevriest in de lucht. Op hun gemak kuiert het stel door de straten van

Usquert. Hans en de hond volgen het stel. Eenmaal aangekomen op het

stadhuis verdwijnen Alien en Abel naar binnen om daar de formaliteiten af

te handelen. De camera blijft buiten zodat we van die handeling niets zien.

Als Abel en Alien in het volgende shot het stadhuis uitkomen, bekijken ze in

het glazen kastje naast de deur van het stadhuis de aankondiging van hun

voorgenomen huwelijk. De ondertrouw kon reden zijn tot feest: een diner

of een receptie ten huize van de bruid, maar dat hoefde niet. De film maakt

verder geen melding van een feest.

Dan volgt een sequentie over de periode tussen ondertrouw en trouwen.

Officieel volgen na de ondertrouw de zogenaamde ‘bruidsdagen’, die mini-

maal 14 dagen duren. In de film is het een periode van intensief samenzijn

zonder de verantwoordelijkheden van een gezin. Het is een koude winter

zodat er gelegenheid is tot samen schaatsen. Sport was een typische gelegen-

heid in informele sfeer om met andere jongelui samen te zijn en binnen de

grenzen van het betamelijke lichamelijk nabij te zijn.

Tegen de tijd dat het lente wordt en de Japanse kers bloeit, beginnen de

echte voorbereidingen op het huwelijk. Abel en Alien zitten buiten op het

terras om uitnodigingen te schrijven. Af en toe raken ze elkaar even aan.

Dan volgt de huwelijksdag en vervolgens een verslag van het feest dat in het

ouderlijke huis plaatsvindt. De beelden geven een aardige impressie van de

sfeer. Hans Nicolai was geen echte amateur in de zin dat hij lid was van een

filmclub, maar hij had zeker aanleg voor film en fotografie. Bij hem dartelt

de camera rond in de woonkamer en pikt kleine en veelzeggende handelin-

gen op: vader die converseert met een collega-huisarts boven een kopje kof-
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fie, een man die een bitterbal eet en stiekem zijn vingers afveegt aan zijn sok-

ken, de champagne die wordt ontkurkt waarna het gezelschap toost op het

bruidspaar.

De sequentie eindigt met beelden van Hans’ jongere zus Jet die cham-

pagne proeft samen met haar vriendin Suze. Hans volgt de twee meiden

samen, maar zijn blik wordt uiteindelijk vooral getrokken door Suze. Met

een close-up van haar gezicht eindigt hij de sequentie.

Wat dan volgt is een merkwaardig intermezzo in de huwelijksfilm die

steeds minder lijkt te gaan over het huwelijk van Nicolai’s zus en steeds meer

een persoonlijk document wordt. Die breuk in de verslaggeving begint op

het moment dat Nicolai zich even met zijn camera terugtrekt uit de woon-

kamer. Buiten begint hij te flirten met haar – via zijn camera. Deze beelden

zijn uniek omdat historici over het algemeen zo weinig toegang hebben tot

dergelijke intimiteiten. Via amateurfilms is het soms mogelijk toegang te

verkrijgen tot het privé-domein op een wijze die veel verder gaat dan het

openbare vertoon van een huwelijksplechtigheid. In de sequentie die op dit

intermezzo volgt, gaat de film gewoon weer verder met het verslag van de

huwelijksdag: Nicolai volgt met zijn camera het pasgetrouwde stel naar het

station, vanwaar ze vertrekken op hun huwelijksreis naar Wageningen, uit-

gezwaaid door familieleden.

Als we de collectie verder volgen wordt duidelijk dat het niet blijft bij een

flirtpartij tussen Hans en Suze: in 1942 verloven ze zich en een half jaar later,

in april 1943 gaan ze trouwen. Van beide gebeurtenissen zijn beelden be-

waard gebleven. De verloving is vastgelegd op film, maar is als zodanig

slechts een kort intermezzo in de totale filmcollectie. In vier shots wordt de

verloving als een kort ritueel gepresenteerd: eerst een close-up van een zilve-

ren schaal met daarop twee gouden ringen; dan volgen twee shots waarin de

geliefden elkaar de ring om de vinger schuiven. De gebeurtenis wordt be-

kroond met een kus. De beelden zijn gemaakt met een zelf-ontspanner. De

verloving krijgt daardoor een intiem karakter. Het is een gebeuren die zich

afspeelt tussen Hans, Suze en de camera, die als getuige optreedt.

De film is niet meer dan een strookje film dat aanvankelijk tot het zgn. rest-

materiaal werd gerekend.32 In eerste instantie werd dit materiaal niet overge-

zet op video. Pas toen de collectie werd overgedragen aan het gava werd het

overgezet. Toch is de film wel degelijk een bespreking waard. De kus bij-

voorbeeld: hoe film je een kus als je zelf degene bent die kust? Nicolai moest

eigenlijk twee dingen tegelijk doen: zijn verloofde zoenen en de camera in

de gaten houden. De huwelijkszoen voor het oog van de camera heeft pas

recent faam verworven als een publieke vorm van de romantische utopie.33

Illouz stelt dat romantische ideaal in de twintigste eeuw niet nieuw is, maar

wel dat het ideaal van romantische liefde in toenemende mate zichtbaar
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moest zijn. De romantische utopie transformeerde tot een visuele utopie.

Toen Hans Nicolai in zijn jonge jaren zijn filmcamera gebruikte om zijn

zoen vast te leggen was dat inmiddels al wel het domein van de cinema,

maar dan vooral die van de Hollywood-fictie.

De verloving kon Nicolai alleen af, maar voor zijn huwelijk moest hij de hulp

van anderen inschakelen: én trouwen én observeren (al is het via een zelfont-

spanner) gaat bij zo’n ingewikkelde plechtigheid niet. Tijdens de momenten

van de huwelijksplechtigheid filmde een kennis, voor andere taferelen ge-

bruikte Nicolai de zelf-ontspanner. Na die tijd monteerde hij het materieel

tot een trouwfilm. De film opent met de aankondiging van het huwelijk in

de krant. Een heel aardig intermezzo is het bezoek van de aanstaande schoon-

zoon aan zijn schoonfamilie. Suze’s vader was boer op de Westpolder in

Ulrum. Met zijn bekende nieuwsgierigheid filmt Hans de boerderij, de fami-

lie en het personeel. Mooi is het shot dat Suze maakt van Hans te midden

van haar familie. Tussen het boerenvolk is deze jonge arts in pak en met pijp

een zekere verschijning. Dan volgt de trouwdag zelf, op 20 april 1943. Het

verslag hiervan is vertrouwd. Er is weer de bekende autostoet, al draagt deze

een iets ander karakter vanwege de benzineschaarste. Auto’s hebben een gas-

pot achterop. De oorlog is ook verantwoordelijk voor het feit dat Suze

dezelfde trouwjurk draagt als twee jaar eerder haar schoonzus Alien.

Ook Du Mee, waarvan we de huwelijksfilm al eerder beschreven, weet aan

het tamelijk schematische huwelijksverslag een draai te geven die past bij

een doe-het-zelver. Als de bruiloft ten einde loopt, kleden bruid en bruide-

gom zich om voor het vertrek. Ze gaan op huwelijksreis. Menig trouwfilm

eindigt met de beelden van het vertrekkende paar. In zowel de Nicolai- als

in de Boissevain-films worden het inmiddels in gewone kledij gestoken paar

nog eenmaal toegedronken, waarna ze in de auto stappen en het beeld uitrij-

den. De familie blijft achter en zwaait het paar na. Ook in de film van Du

Mee zien we dat gebeuren. Hier brengt de familie het paar naar het treinsta-

tion, waar nog eens uitbundig wordt gezoend en gezwaaid, alvorens de trein

vertrekt en het paar uit zicht verdwijnt.

Dergelijke beelden vormen een veelbetekenend einde: ze representeren

een nieuw stadium in het sociaal ‘drama-stuk’ dat betekenis geeft aan een

huwelijk.34 De huwelijksreis is het moment dat twee jonge mensen zich wer-

kelijk los maken van de familie en een eigen eenheid gaan vormen. De hu-

welijksplechtigheid zelf was nog een familiale aangelegenheid waar ouders,

schoonouders en andere familieleden zich intensief mee bemoeiden, maar

dan komt het moment dat de familie verlaten wordt.

De huwelijksreis zou als symbool gezien kunnen worden van het burger-

lijk huwelijksmodel dat sinds de negentiende eeuw steeds belangrijker is
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geworden. Volgens dat model dient het huwelijk allereerst het gezinsbelang,

boven het familiebelang.35 Dit is wat de socioloog Kooy omschrijft als ge-

zinsindividualisatie: het gezin komt los te staan van familie, buurt of kerk.36

De huwelijksreis is de eerste gelegenheid voor intiem samenzijn, niet ge-

stoord door ouders of schoonouders. Behalve de overgang naar een nieuwe

gezinssituatie kan aan de huwelijksreis nog een tweede symbolische beteke-

nis toegevoegd worden. Een belangrijk aspect van een dergelijke reis was het

creëren van sporen in de herinnering, als getuigenis van een ‘essentieel’

ogenblik in het bestaan.37 De huwelijksreis is één van die eerste momenten

waarop een gezamenlijke werkelijkheid wordt geschapen en de filmcamera

gaat soms mee om deze mede vorm te geven.

Tot aan het vertrek van het paar Du Mee filmt een kennis de plechtighe-

den, maar eenmaal op het station blijkt ook de bruidegom een filmcamera

mee te hebben. Vervolgens zien we het afscheid door de ogen van twee per-

sonen. In een afwisseling van shot en tegenshot respectievelijk vanaf het per-

ron en vanuit de trein zien we beurtelings de vertrekkende trein met daarin

het paar en vervolgens de familie die op het perron met vrienden achter-

blijft. Het volgende moment is het stel dan werkelijk alleen en maakt het

publieke karak- ter van de trouwfilm plaats voor een meer privé-karakter. Er

is niet langer behoefte aan een ‘buitenstaander’ die de gebeurtenissen vast-

legt. Nu gelden andere wetten met betrekking tot de representatie van het

huwelijksleven.
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Na afloop monteerde Du Mee de twee verschillende films aan elkaar, waar-

door een doorlopend verhaal ontstond van zowel het publieke spektakel van

het huwelijk als de privé-beleving van de huwelijksreis. Door zelf controle te

houden over het materiaal, zowel in de fase van het filmen, als in de mon-

tage achteraf, wist Du Mee een geheel persoonlijke versie van zijn huwelijk

te maken. Gebonden aan de conventies van hoe een huwelijksdag gefilmd

hoort te worden en de conventies van wat een huwelijksreis hoort te zijn,

creëerde hij zijn versie van de werkelijkheid die als een authentieke herinne-

ring dienst moest doen.

Nicolai deed iets soortgelijks: ook hij stelde een trouwfilm samen over

het huwelijk van zijn zus die langer duurt dan één dag: de film begint bij het

moment van ondertrouw tot het vertrek voor de huwelijksreis. Het is een

langlopend verhaal dat bestaat uit verschillende filmrolletjes die achteraf tot

één geheel zijn gemonteerd. Het wonderlijke van zijn versie is natuurlijk dat

hij even het onderwerp uit het oog verliest en halverwege een persoonlijke

draai aan de gebeurtenis geeft. In plaats van zijn taak als verslaggever te spe-

len, gebruikt hij de camera om Suze te filmen én om met Suze te flirten. De

camera als een manier om de werkelijkheid te registreren wordt hier wel heel

letterlijk tot een romantisch apparaat dat in staat is zijn verlangen vorm te

geven.

Koekjes bij de thee

De huwelijksfilms van Nicolai laten zien tot welke eigenaardigheden een

doe-het-zelf trouwfilm kan leiden: zo wordt in huwelijksfilms van zijn zus

en die van hemzelf de camera tot getuige én deelnemer gemaakt van de

gefilmde gebeurtenissen en zijn er bovendien meerdere makers (naast Nico-

lai bedienen ook een bevriend amateur, een plaatselijke arts, Suze en zwager

Abel de camera), met als gevolg dat het subject niet constant is: Hans is

zowel de filmer als de gefilmde. De slotscène van de du mee-film liet een

soortgelijke rolverwisseling zien. Dergelijke voorbeelden laten zien dat fa-

miliefilm een lastig te definiëren genre is: instabiel, grenzeloos en daardoor

fascinerend. Toch blijven uiteindelijk Nicolai en Du Mee voorbeelden van

mannen achter de camera die zich nooit echt waagden op het terrein van de

amateurfilmer als hobbyist die met zijn films publiek zocht buiten de beslo-

ten familiekring.

Dat deed Karel Rijsinge wel in 1947:

Toen ik een half jaar geleden trouwde, stond het voor mij vast dat mijn

huwelijksfilm ook genietbaar moest zijn voor anderen dan de op de film

voorkomende personen’,
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aldus de ambitieuze amateurfilmer in Het Veerwerk.38 In dat blad deed hij

verslag van zijn pogingen er meer van te maken dan een ‘in- en uitstapfilm’,

zoals hij dat enigszins denigrerend noemde. Maar wat was het alternatief,

hoe ver kon je gaan? In Het Veerwerk discussieerde men regelmatig over –

wat de socioloog Warna Oosterbaan – de ‘strijd tegen de werkelijkheid’

noemde.39 Het probleem doet zich voor, op het moment dat de amateur

‘zijn aspiraties verlegd naar artistiek terrein, maar vervolgens moet ontdek-

ken dat zijn onderwerp – de zichtbare werkelijkheid – er maar al te vaak

tamelijk platvoers en gewoontjes uitziet’, aldus Oosterbaan.40

Al eerder, in 1933, schreef één van de bekendere filmamateurs, D. Knegt,

in Het Veerwerk naar aanleiding van een vraag over trouwfilms: ‘Beste

vriend. Hoe zullen wij hiervan een eenigszins dragelijk verhaal kunnen ma-

ken?’41 Knegt adviseerde er een verhaal van te maken door er een bepaalde

invalshoek aan toe te voegen:

Zij kan tragisch, dramatisch of humoristisch getint worden en tusschen

deze groote groepen liggen weer allerlei schakeeringen, die de man met

de camera voor het grijpen heeft, mits hij zich van te voren rekenschap

geeft.
42

Wat Knegt in feite voorstelde was technieken ontleend aan de narratieve

speelfilm gebruiken in de non-fictie film. ‘The machinery of fiction film’,

zoals de filmhistoricus Erik Barnouw het noemde, werd toegepast op de

werkelijkheid met als doel van de alledaagse werkelijkheid een verhaal te

maken.43 Vanaf de jaren twintig werden deze technieken kenmerkend voor

de documentaire traditie.

Het is ook het begin van een hiërarchische verhouding tussen reportage-

stijl en de ‘echte’ documentaire. Voor de laatste is het niet langer voldoende

te registreren: de actualiteit moet worden vormgegeven en bewerkt. Ama-

teurfilmers lijken zich bewust van dat onderscheid, vandaar het aandringen

van Knegt op een verhaal. Observeren alleen is niet voldoende, arrangeren is

een tweede, noodzakelijke, stap. F. Euldrink, één van de eerste amateurs die

in Nederland een handboek publiceerde, paste dit idee toe op in Wij filmen

(1932). Hij schreef in dit boek over het maken van een trouwfilm en advi-

seerde over de mogelijkheden om via montage – dat wil zeggen door shots

in een andere volgorde te plaatsen – de film een ‘kunstzinniger’ aanblik te

geven: ‘De logische volgorde spreekt hier natuurlijk ook een woordje mee,

hoewel de meest mogelijke vrijheid den amateur gegeven is’, aldus Eul-

drink.44 Simpel gesteld: de vrijheid van de amateur wordt beperkt door de

wet van de chronologie: men kan nu eenmaal niet eerst trouwen en dan de

gasten laten aankomen.

Die vrijheid die de amateur zich kon veroorloven, inspireerde Karel Rij-

singe om – zoals hij stelde ‘de film als het ware een verhaal te laten vertellen’.
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Zo begon hij zijn trouwfilm met beelden van hoe hij en zijn vrouw elkaar

leerden kennen. Het waren beelden die achteraf in scène werden gezet. Om

de lezer te helpen deed Rijsinge enkele suggesties, zoals bijvoorbeeld:

Heeft men elkaar bijv. bij het dansen leren kennen, dan neemt men deze

scène tegen een neutrale achtergrond op. U ziet het dansende paar, er

wordt een afspraakje gemaakt, zij knikt toestemmend, dan volgt een

close-up van zijn arm die zich wat vaster om haar middel legt.

Rijsinge’s film begint dus met een re-enactment van iets dat al eerder heeft

plaatsgevonden. Ook de beelden van de verlovingstijd die volgen zijn in

scène gezet.

Men ziet de gehele scène niets meer dan een paar voeten van ‘haar’ en

van ‘hem’. Beneden in de gang twee paar voeten tegenover elkaar, de be-

weging laat aan duidelijkheid niets te wensen over, de deur gaat open, hij

gaat weg, zij gaat de trap op.

Dan volgen de opnamen van de trouwdag volgens het vertrouwde in en uit-

stapschema. Aansluitend maakte Rijsinge de volgende opnamen:

Hij komt thuis, wordt teder verwelkomd door zijn jonge vrouwtje,

hangt zijn jas op en gaat de salon of huiskamer binnen. Daarna komt zij

binnen met twee kopjes thee, presenteert er een koekje bij.

De maker leidde de scène in met de titel: ‘Ons eigen home’, daarbij gebruik-

makend van de terminologie van het midden van de twintigste eeuw. Het

begrip ‘home’ werd veelvuldig gebruikt en moest een moderne versie van

huiselijkheid representeren. De laatste scène gaat als volgt:

Deze scène kan men laten eindigen doordat een sigaret wordt opgesto-

ken en de lucifer door haar wordt uitgeblazen. ‘einde’.

Verleden, heden en toekomst: in enkele scènes maakte Rijsinge zijn leven

van hier en nu tot een complexe narratieve vorm. Hij maakt daarbij gebruik

van verschillende filmmethodes. Zo combineerde hij een vorm van re-

enactment (het naspelen van de kennismaking), met een reportagestijl

(huwelijksdag) en fictie (spelen van een toekomstige werkelijkheid). Twee

doelen wilde Rijsinge met zijn film bereiken: het produceren van een aange-

name herinnering en het creëren van een aantrekkelijke film. Het resultaat

is een tamelijk hybride film die onder andere vragen oproept omtrent au-

thenticiteit en de gespannen relatie tussen hobby en herinnering die al eer-

der aan de orde kwam.

Rijsinge leek echter geen moeite te hebben met een dergelijke kwesties.

Zijn doel was twee kwaliteiten van de cinema te integreren: namelijk als ver-

halend medium en als een reproductie-machine. Het is heel goed mogelijk
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dat de film voor hem wel degelijk authentiek was, maar dat het begrip voor

hem een andere betekenis had. ‘Couples evaluate the authenticity of the

experience by the extent to which their expectations are met’, schrijven Kris

en Richard Bulcroft in hun onderzoek naar huwelijksreizen. Rijsinge legde

die verwachtingen vast en de tijd zou leren in hoeverre deze overeenstemden

met de werkelijkheid. Romantiek en realisme zijn twee kanten van de wer-

kelijkheid.

Rijsinge ging nog verder: hij nam zelfs de toekomst op in zijn verhaal:

fantasie en fictie in een traditioneel genre – dat is vragen om moeilijkheden.

Rijsinge maakte van zijn camera, met zijn ‘aura of technological authenti-

city’, een romantisch apparaat dat een utopische visie construeerde.45 Bij

Rijsinge is de toekomst gehuld in wolken, maar suggereert tegelijkertijd een

gelukkig leven, als in een modern mediasprookje. Illouz stelde dat in de

twintigste eeuw de media een oppositie tussen een ‘opwindend’ huwelijk en

een ‘saai’ huwelijk construeerde. Een romantisch huwelijk kon slechts

opwindend blijven zolang de juiste producten werden gekocht of aan vrije-

tijdsbesteding werd gedaan.46 De filmcamera stelde Rijsinge in staat zijn

droom vorm te geven: steeds zal hij thuiskomen en steeds zal zij op hem

wachten met een koekje bij de thee.

Door heden, verleden en toekomst binnen de context van een traditio-

neel genre met elkaar te verbinden ontstaat een nieuwe narratieve vorm die

én geen fictie én geen non-fictie is. Als zelfverklaarde serieuze amateurfilmer

voelde Rijsinge zich gedwongen met nieuwe vormen te experimenteren om

te voldoen aan de eisen van de geïnstitutionaliseerde amateurkunst in haar

strijd tegen een al te rechtstreekse verslag van de werkelijkheid. Wellicht wa-

ren de pogingen van Rijsinge wel veel authentieker in termen van persoon-

lijker, individueler en staan ze tegenover de authenticiteit van die in- en uit-

stapfilms die volgens een vast script de gehuwden een rol laten spelen dat

eerder door anderen is gespeeld.

Samen met zijn vrouw speelde Rijsinge de rol van zijn leven in een zelf-

geschreven script. Dit scenario had uiteindelijk net zo veel of weinig te doen

met de werkelijkheid als het spektakel van De Bordes, de selectieve momen-

ten van de in- en uitstap film of Nicolai’s huwelijksverhaal. Het bijzondere

is dat al die representaties is dat wat op dat moment maar half de werkelijk-

heid is, geleidelijk wordt tot een herinnering aan wat eens echt zo was.
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