
Bijlage 1

Familie Fontuin Verschuir/Van der Feen de Lille

Jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838)
x

Cornelia Frederica de Dieu (1779-1851)

Jhr. mr. Giesbert Cornelis Fontein Verschuir (1815-1875)
x

Margareta Dorethea Francois (1818-1905)

mr. Johan van der Feen (1822-1906)
x

Anna Maria Egter

Cornela Frederica Fontuin Verschuir (1859-1944) x Mr. Bartout van der Feen (de Lille) (1857-1921)

Elisabeth Cornelia Maria Fredrica van der Feen de Lille (1892-1987)
x

Willem Kaars Sypesteyn (1888-1970)

Mr. Giesbert Cornelis Bartout van der Feen de Lille (1887-1967)
x

Fenna Voet van Vormizeele (1899-1976)

Theodorus Giesbert (Theo)
Bartout (Bart)

Cornelia Frederica Johanna (Diek)  (- 1967)
Antoinette Frederica Fenna (Antoi) (- 1990)

cursief = groepsfoto (1892), vet = filmportret (1931), onderstreept = trouwfilm (1938)
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bijlage 2
Analyse protocol:
Piet Schendstok, ‘Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes’

Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

1 4 Agfa (las)

2 7 Kraamhulp overhandigt baby Jet aan de moeder en kijkt toe hoe de
moeder het kind vasthoudt.

* MS N

3 12 Moeder houdt het kind op de arm. Arm en hand van moeder en
arm en hand van de kraamhulp zijn zichtbaar: moeder en kind
staan vooraan, daarachter staat de hulp die het hoofdje van de baby
ondersteunt. Moeder kijkt vergenoegt op en praat naar iemand
buiten beeld.

MS N

4 8 Baby ligt op het laken op de commode, achter haar is een gebor-
duurde merklap zichtbaar. Baby ligt stil te kijken.

HT N

5 11 Baby op kleed CU

6 12 Een arm en een hand houden de baby rechtop om zo beter te pose-
ren voor de camera.

CU N

7 22 Annemarie houdt de baby in haar armen. De hand van moeder is
nog in beeld. Op verzoek draait Annemarie haar hoofd richting
camera en begint verlegen te lachen. Met haar armen maakt ze
wiegbewegingen.

* MS

8 11 Annemarie en baby frontaal in beeld. Annemarie beweegt door
beeld en praat afwisselend tegen camera en baby.

MCU

9 6 Baby wordt in een teil gewassen. De teil staat op een houten stoel.
Moeder maakt het haar van Jet nat door er druppeltjes water op te
gooien. Twee broers kijken toe. Eén wijst iets aan.

MS H

10 19 Jet in bad: een hand houdt haar vast, met de ander wordt ze gewas-
sen. Een kleine hand verschijnt in beeld en streelt de wang van Jet.

MCU

11 3 Baby wordt uit het water getild, de druppels worden even afge-
schud.

MCU H

12 5 De baby ligt op een deken (opnieuw voor het merklap). Moeders
handen drogen haar af.

MCU

13 12 Hetzelfde beeld. Baby ligt in een handdoek gewikkeld, bijeeng-
ehouden door moeders handen. Baby kijkt strak naar boven naar
iemand off-screen (moeder?). Na een poosje gaat het afdrogen ver-
der.

MCU

14 6 Baby ligt op de buik. Shot in lengterichting. De billen worden afge-
droogt. De baby probeert zich op te richten en het lukt om heel
even te steunen.

MCU N

15 7 Baby ligt op de rug: twee handen doen haar een hemdje aan. MCU

16 5 Dezelfde situatie. MCU N
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

17 12 Two-shot van Pieter en Rudolf die richting baby kijken. R. kijkt ver-
volgens strak naar de camera. We zien een deel van Annemarie in
beeld als ze ernaast komt staan.

MCU N

18 7 De jongens kijken naar de wieg. Rechts gaat een kledingstuk door
het beeld. R. kijkt halverwege het shot weer strak richting camera.

MS N

19 5 Baby ligt op laken. Twee handelen wikkelen haar verder in. Een
jongenshand reikt een touwtje aan.

MS N

20 8 Moeder haar gezicht (geconcentreerd en routineus) terwijl ze haar
kind aankleedt.

MCU N

Wit beeld tussen twee frames.

21 14 Annemarie kijkt nadenkend toe, met haar hand aan haar gezicht.
Recht half in beeld een broertje die met het draaien van de camera
beter in beeld komt. Hij peutert in zijn neus.

rnl MCU

22 11 Two-shot van de twee broers. Rudolf kijkt weer strak in de lens met
een vinger in de mond.

* MS

23 16 Baby ligt op de buik, ingebonden. De kinderen staan op de achter-
grond toe te kijken. pieter levert commentaar. Zowel de baby als de
kinderen zijn half in beeld.

MS

24 7 Moeder is bezig en de jongens kijken toe. De jongens hebben veel
pret. Moeder tilt de baby op en de camera volgt de beweging van de
twee.

T-up MS

25 4 Moeder en het nu aangeklede kind (beiden in wit) poseren voor de
camera. De merklap op de achtergrond. Moeder praat afwisselend
tegen het kind en de camera.

MS

26 20 Two shot van moeder en kind: ze kijken elkaar aan en moeder praat
tegen baby. Moeder draagt er zorg voor goed in beeld te blijven.

MS

27 12 De baby liggend op de arm, kijkt omhoog. Vervolgens komt moe-
der in beeld.

up CU

28 14 Rudolf met de baby op de arm. Moeder streelt het hoofd van de
baby. Rudolf kijkt naar de camera. De baby voelt zich niet comfor-
tabel en begint te huilen. Broer bekijkt de baby aandachtig en bijt
speels in een armpje. Net voordat het shot ophoudt zien we moeder
de baby overnemen.

* MS

29 19 Two shot van Pieter en de baby. Pieter kijkt enthousiast in de
camera. Baby huilt en Pieter probeert de baby te sussen. Tussen-
door converseert hij richting camera (incl. jump cut).

MS H

30 8 De dienstbode is bezig met de melkfles. Annemarie loopt even door
beeld. Camera glijdt naar links en moeder komt in beeld. van hulp
en moeder nu alleen silhouet te zien. Moeder schudt het flesje
melk.

rnl
*

MS N

31 1 Een deken, een arm en armpje van de baby MS H

32 11 Annemarie bij het bed van de huilende baby. Camera gaat iets naar
links om Annemarie beter in beeld te krijgen. Annemarie verdwijnt
weer uit beeld. Alleen het hoofd van de huilende baby is nog zicht-
baar.

rnl
*

MS H

33 20 Baby ligt op de arm bij haar moeder. Zij voedt het kind met een
lepeltje.

MS N

34 13 Zelfde situatie, iets dichterbij. MCU N
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

35 6 Moeder houdt de baby rechtop en legt haar hoofd tegen die van de
baby.

MCU N

Nieuwe strook film

36 10 Baby ligt in haar luier op een ligstoel. De broers zwerven er om
heen.

MS

37 18 Baby in de ligstoel MS H

38 13 Moeder houdt de baby met gestrekte armen boven haar hoofd. Ze
lacht en kust de baby en draait zich vervolgens om richting camera.
Zo nu en dan komt links Annemarie even in beeld. Moeder speelt
verder met de baby en houdt Jet dicht tegen zich aan.

* MS N

39 7 Moeder en baby. Moeder praat afwisselend met baby en camera.
Ze draait haar hoofd om en kijkt naar de baby.

MCU N

40 2 Baby ligt in zijn luier op de deken en valt opzij. MS N

41 7 Een hand draait de baby weer op haar buik. Ze valt weer om.
Opnieuw draait een hand haar op de buik.

MS

42 5 Baby op de buik. Met enige moeite blijft het kind in deze positie
liggen. Het kraait van plezier en kijkt opzij, richting moeder. BaBy
valt weer op haar zij.

MCU

43 29 Van bovenaf filmt Schendstok de baby gelegen op haar zij. MS H

44 5 Zelfde situatie. Halverwege shot begint Jet te huilen. CU H

45 14 Baby wordt afgedroogd door twee vrouwenhanden. MCU

46 7 Annemarie houdt een babyvestje voor zich en toont het de camera.
Hand neemt vestje over. Achter Annemarie verschijnt even een
broer in beeld.

MS

47 7 Annemarie, druk in gesprek, kijkt naar rechts. De kruin van een
van de broers net even zichtbaar.

CU

48 11 Moeder (l) houdt baby (r) vast. Ze kijken elkaar aan. Moeder praat
tegen het kind. .

MCU

49 8 Schendstok met de baby in zijn armen. Afwisselend praat Schend-
stok tegen baby en camera.

MCU

50 1 Dezelfde situatie. Schendstok kijkt in de lens. CU

51 2 Dezelfde situatie, Schendstok kijkt naar baby. CU

Leeg frame

52 7 Jet ligt glorieus in de wieg met de armen gespreid. De schaduw
geeft haar een aureool. Twee handen trekken de baby aan haar arm-
pjes omhoog.

MCU

53 9 Dezelfde situatie, nu van opzij gefilmd. MS

54 8 Baby ligt op de buik: ze gilt van plezier. CU

55 8 Eenzelfde shot, nu frontaal gefilmd. CU

56 5 De baby ligt in de wieg met haar mooie kleertjes aan. Moeders
hand probeert baby aan haar armpjes omhoog te trekken, wat niet
lukt.

MS

57 17 Moeder houdt baby in de lucht en vervolgens tegen haar wang. zoe-
nen, praten en lachen. Heel veel tegen zich aanhouden.

MS

58 10 Hoofd van de baby, met drie vingers in de mond. Het hoofdje
beweegt alle kanten op.

CU
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Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

59 9 Schendstok en baby. Afwisselend lachen naar de camera en baby. MCU

60 5 Hetzelfde shot met een iets andere houding (jump cut). MCU

61 6 Schendstok (ogen, neus, mond) en kind. CU

62 13 Baby ligt in de wieg en houdt de rammelaar vast. Een hand haalt de
rammelaar weg zodat de kleine meid beter in beeld komt. Boven-
dien wordt de wieg iets schuin gehouden.

Cu

63 13 Kind in de wieg. Het inspecteert zijn omgeving. CU

64 9 Twee handen houden de baby hoog in de lucht. Opname van het
hoofdje.

CU

65 7 Annemarie zit in de tuin met haar broer. De derde komt aanlopen
en gaat erbij zitten.

MS

66 6 Annemarie zit op de grond, een broer zit achter haar. MS

67 10 Links zit Annemarie, rechts zit Pieter. Ze zijn aan het spelen. Pieter
staat op, pakt een verger en veegt iets weg.

* MS

68 20 Annemarie en broer in beeld. Diverse korte shots van de kinderen.
De kinderen lopen heen en weer door het beeld. Soms volgt de
camera ze. Ze overleggen iets met elkaar: Pieter lijkt boos.

* MS

69 16 Jet (inmiddels zo’n 1 jaar) zit buiten op de deken. TS H

70 33 Jet ligt op de buik, ze richt zich op en kijkt richting camera. Op de
achtergrond is Pietr aan het spelen. Jet is druk aan het bewegen.
Meerdere shots.

MS

71 6 Alle vier de kinderen zitten bijeen op de grond om te poseren: vlnr
Jet, Annemarie, Rudolf en Pieter. De camera staat dichtbij, waar-
door het frame overvol zit en regelmatig iemsnd uit beeld ver-
dwijnt.

MS

72 43 De drie oudere kinderen in beeld. Links nog net in beeld is Jet
(Althans op de video: zie echte filmmateriaal). Dan komt Jet beter
in beeld. De broers strelen en plagen haar. Rudolf bijt in haar blote
voetjes. Pieter probeert met zijn hand schaduw voor haar te
maken.. Ook nu beweegt weleens iemand uit beeld. Dan tilt Anne-
marie Jet op schoot. De vier zijn nu redelijk in beeld.

MS

73 19 Shot van drie luie stoelen in de tuin vanuit het raam. Links zit een
vrouw te borduren, dan komt moeder en rechts zit Annemarie in
een boek te lezen. Na een poosje komt Schendstok in beeld. Hij
gaat links op een stoel zitten. Moeder praat even en gaat dan verder
met lezen. Uiterst rechts komt broertje in beeld.

TS

74 11 Jet in de kinderstoel, met slab om en kwijl om de mond. CU

75 6 Two-shot: Moeder voert Jet. MCU

76 10 Jet. MCU

77 3 Moeder voert Jet. MCU

78 10 Jet wordt gevoerd door moeders hand en lepel. Hand van moeder
kriebelt haar en gaat dan weer verder met voeren. Zonlicht belicht
het tafereel van opzij.

CU

79 8 Jet ligt in de wieg. Ze richt zich op en valt dan om. MCU

80 7 Eenzelfde shot, liggend. MCU

81 4 Jet richt zich half op en valt weer om. MCU

82 4 Jet in de wieg. MS

248 ritueel van huiseli jk geluk



Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

83 9 Two shot van moeder en Jet op haar arm. MCU

84 10 Eenzelfde shot, Rudolf loopt op de achtergrond door beeld. Moe-
der kijkt en praat naar iets rechts buiten beeld. (Andere dag, andere
jurk?)

85 5 Jet zit rechtop in de kinderwagen. MS H

86 9 Two-shot van Jet in de kinderwagen en moeder met een zonnebril
op de achtergrond.

MS

87 5 Jet heeft iets in haar mond. CU

(Einde strook)

88 10 Shot begint onscherp. Camera staat op hoogte van Jet. Annemarie
zit in de huiskamer op de grond en zet Jet rechtop. Ze laat haar zus-
je los die nu tracht te lopen richting moeder die rechtsvoor haar
handen naar het kind uitstrekt. Op het laatse moment valt Jet. Bin-
nenhuisopname in de woonkamr, op de achtergrond de tafel met
tafelkleed). Moeder half in beeld, tilt Jet op. Jet loopt nu richting
camera en valt opnieuw om. (33.12.18 is een prachtig beeld).

HT Extr
Laag

89 11 Moeder zit op de knieën (hoofd is half in beeld) en tilt Jet op. Twee
handen van zus in beeld die willen beschermen. Moeder laat Jet los
en duwt ook de handen van A. weg.Jet staat voor in beeld, moeder
erachter. Jet zet haar eerste stappen, moeder kruipt dichterbij.

MS

90 2 Moeder zit op haar knieën met uitgestoken armen op Jet te wach-
ten (onscherp).

HT

91 12 Broer zit op de grond voor de tafel en helpt Jet overeind. rechts
voor in beeld verschijnt al een hand./ Jet valt halverwege haar po-
ging te lopen. Broer kruipt naar haar toe en helpt haar weer over-
eind. Met enige moeite bereikt Jet haar moeder.

HT

92 8 Jet zit op de grond en heeft een kam in haar hand. Ze doet pogin-
gen haar haar te kammen. Halverwege draait ze zich om richting
moeder die rechts in beeld zit. Linksachter zit broer.

HT

93 10 Moeder zit voor de tafel en houdt jet vast. Links is een deel van de
broer in beeld. Jet doet enkele stappen en dan valt ze om. Vaag is de
romp van moeder nog te zien.. Rudolf kruipt lachend naar haar
toe.

HT

94 2 Nieuw shot. De vorige was niet af. Jet loopt/kruipt naar voren. Op
de achtergrond is moeder deels te zien. Moeder bukt zich en maakt
aanstalten naar jet toe te kruipen.

HT

95 7 Nieuw shot, zelfde situatie. rechts in beeld de handen van zus. Jet
valt halverwege. de camera is zeer nabij.

HT

96 9 Jet staat tussen twee mensen in: zij is totaal te zien, van de twee
anderen enkel de benen. Ze loop vooruit aan de hand van moeder.
Dan staat Jet even allen en doet enkele stappen. rechts in beeld de
uitgestoken armen van Annemarie.

MS

97 7 Buitenopname: moeder zit op de hurken bij de deur en laat Jet
lopen. Moeder volgt de stapjes van haar dochter aandachtig. Jet
loopt beeld uit.

MS

98 7 Jet met een triomfantelijk hoofd Ze loopt zo dicht op de lens af dat
haar gezicht onscherp wordt. (haar mond lijkt nu een vis)

CU

99 3 Eenzelfde shot. CU

bi jlage 1 249



Nr. duur Inhoud: Jetty vanaf twee weken tot haar eerste stapjes ca-bew kader stpt

100 6 Een shot van bovenaf van Jet die loopt. De camera volgt haar bewe-
ging.

CU H

101 9 Rudolf zit op de grond en knuffelt zijn zusje. MS H

102 10 Camera staat laag opgesteld voor Jet. De overige leden van het
gezin liggen bijna plat op de grond om in beeld te komen. Jet
kruipt op handen en voeten. Ze wordt allengs onscherper.

MS

103 8 Eenzelfde soort actie, nu kruipt jet naar haar moeder en wordt jet
op de rug gefilmd. Moeder met haar hoofd zowat bij de grond
houdt haar handen gestrekt. Recht verschijnt Rudolf in pyama in
beeld.

MS

104 5 Aanloopstrook Afga, 1940

105 6 Op de stoep voor het huis. Het is winter her en der ligt sneeuw. Jet
loopt op de stoep richting camera en dan rechts het beeld uit.

TS

106 9 Moeder loopt achter de kinderwagen op de stoep. Links van haar
de twee broers (in korte broek) en rechts, met de hand aan de
wagen de kleine Jet.

TS

107 6 Drie mensen waaronder moeder staan op de stoep te praten. Jet
trekt aan de kinderwagen

TS

108 2 Zelfde situatie. Jet staat te huilen en moeder stuurt haar weg. TS

(Breuk?)

109 11 Moeder staat met de man te praten. jet staat erbij. Op de
achetrgrond huizen en kinderen. De vrouw komt naar buiten met
een trommeltje in haar hand. Ze biedt de jongens iets aan. Dan
loopt ze het tuinpad af en biedt ook de man en moeder iets aan.

110 7 Jet op het hobbelpaard. Ze gaat zo hard mogelijk heen en weer. Af
en toe verdwijnt ze uit beeld.

HT

111 12 Jet op het paard, nu van voren genomen. MS

112 6 Jet loopt buiten op de stoep. LS

113 2 Jet. CU

114 4 Jet belt aan, net voordat de deur opengaat loopt ze weg. MS

115 4 Jet loopt op straat en houdt een leeftijdsgenootje aan die stug door-
loopt.

TS

116 14 Jet op de arm bij Annemarie (die verder nauwelijks in beeld komt)
en stopt een brief in de brievenbus. Nog even door de gleuf kijken.

HT

117 6 Jet en Annemarie lopen en hollen over straat. TS

118 6 jet staat voor een boomstam. Op laatst rent Jet. MS

119 14 Jet staat bij een hek en kijkt om zich heen (diverse shots). TS

120 8 Jet zit half op een hek. Naast haar, half in beeld Annemarie. Een
hond loopt voorbij en trekt de aandacht van Jet.

HT

121 Einde.

CU = close-up * = reframing (typisch amateur) H = hoog
MS = medium shot rnl = camerabeweging van recht naar links N = normaal
MCU = medium cluse up L = laag
HT= half totaal
TS = totaal shot
LS = long shot
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