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DE BRUILOFT


a.	Ilse en Dennis, jullie zijn getrouwd vandaag. Hoe gaat dat nou zo’n bruiloft, zo’n huwelijksdag?
b.	Die huwelijksdag begint altijd vrij nerveus.
c.	Eerst naar de kapper geweest en toen ben ik in m’n jurk geholpen door m’n moeder en zus  en opgemaakt en, nou ja,  toen door Dennis opgehaald.
b.    En toen zijn we foto’s gaan maken met de fotograaf.
d.	 We worden gereden in de auto door Dennis z’n vader.
e.	Daarna zijn we naar het gemeentehuis gegaan om wettelijk te trouwen …
c.	… en vervolgens door naar de kerk.
b.	Dat is de huwelijksinzegening. Dan vragen we Gods zegen over ons huwelijk.
c.	Dat was allemaal heel erg indrukwekkend.
b.	En daarna zijn we dus hierheen gekomen.
c.	Koffie drinken.
b.	Iedereen wil je natuurlijk feliciteren. .Je maakt natuurlijk een praatje,  je krijgt natuurlijk ook een  hele lading cadeaus.
a.	En vanavond een feestje, nog?
b.	Nog een diner … voor de familie.
b.	We hebben de bruidstaart aangesneden natuurlijk, eest hè, een hele mooie bruidstaart hadden we.
a.	  Is dit een klassieke bruiloft?
b.	Er zijn een natuurlijk aantal dingen die altijd terugkomen. Je moet altijd eerst voor het gemeentehuis trouwen. Soms kies je er voor om niet voor de kerk te trouwen. Dat hangt ervan af of je gelovig bent of niet, natuurlijk.
Ja iedereen heb natuurlijk toch altijd zijn eigen accent   ….
Ik denk dat dit toch best wel een klassieke bruiloft is.
a.	Jullie vrienden, trouwen die ook op deze manier?
c       We hebben nog maar een bruiloft meegemaakt van vrienden. En verder zijn er nog maar weinig vrienden getrouwd, eigenlijk.
c.   Wil je het trouwboekje nog in beeld? 
a.    Ja, natuurlijk.
b.    Het trouwboekje. Dit is van het gemeentehuis en dit is voor de kerk.
       En kinderen kunnen hier ook worden ingeschreven, … inderdaad ja. Ik weet niet hoeveel kinderen we kunnen krijgen voor het boekje,  nog best veel , dus dat gaat goed.
b.	We hebben de ringen uitgewisseld, een simpele gladde ring voor mij
c.	En voor mij een  bewerkte met een steentje.
En we gaan nog op huwelijksreis.


