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Gusta: “Vier jaar geleden ging 
mijn nichtje trouwen. Ik zocht 
naar een originele decoratie voor 
op haar bruidstaart, maar zonder 
resultaat. Omdat ik al vijf jaar 
miniatuurversies van acteurs en 
superhelden maakte, heb ik toen 
zelf een taarttopper van haar en 
haar man in hun trouwkleding 
gemaakt. Dat was zo’n succes 
dat ik ermee verder ben gegaan. 
Aan de hand van een foto van 
het toekomstige bruidspaar ga ik 
aan de slag met materialen als 
klei, hout en stof. Het moeilijkst 
is het namaken van de gezichten, 
omdat die zo klein zijn. Maar als 
er dan, na ongeveer drie weken 
hard werken, vanuit het niets 
twee minimensjes zijn ontstaan 
en die op de taart staan, vind ik 
het altijd weer fantastisch!”

Jeans (Replay), blouse 
(De Bijenkorf ), schoenen (C&A), 
haarbandje (Hema), oorbellen 
(Ti sento), ketting (privébezit). 

Vivian: “Trouwen doe je, als het 
goed is, maar één keer in je leven. 
Daarom moet het een droomdag 
zijn. Als weddingplanner kan ik 
op vele manieren iets voor bruids
paren betekenen, van huwelijks
aanzoek tot ceremoniemeester
schap. Soms ga ik zelfs mee een 
jurk uitzoeken. Op de dag zelf 
gaat het erom dat het stel straalt 
op een manier die bij hén past. 
Samen met een videograaf heb  
ik een uniek concept bedacht:  
the lovestory. Een filmpje waarin 
het bruidspaar vertelt over elkaar, 
maar ook hun eerste date en de 
schoonouders. Het is erg mooi  
en ontroerend wanneer de film, 
bijvoorbeeld tijdens de opening 
van het feest, wordt vertoond. Op 
dit moment ben ik bezig met een 
heel grote bruiloft: twedding. Het 
eerste huwelijk ter wereld  
dat volledig wordt geregeld en 
gesponsord door twitteraars.  
Mijn doel is om over vijf jaar echt 
een begrip te zijn. Als mensen het 
woord ‘trouwen’ horen, moeten 
ze meteen aan mij denken!”

Top (Leon), broek en schoenen 
(De Bijenkorf ), oorbellen 
(Bijou Brigitte), armbanden (Six), 
ceintuur (C&A).

“�Toen�maakte�
ik�zelf�een�
taarttopper”

“�Trouwen?�Dan�
moet�je�aan�
mij�denken”

Gusta, Vivian en Isabelle 

maken van iedere bruiloft  

een creatief hoogtepunt.

Trouwen: voor veel mensen is het één van de 
mooiste dagen uit hun leven, waar ze maanden 
lang naar uitkijken. Gehuld in prachtige kleding 
en omringd door vrienden en familie, geven  
per dag ruim tweehonderd stellen elkaar het 
jawoord. Veel Nederlanders zijn nog best  
traditioneel, zo blijkt uit onderzoek van de  
Love & marriage beurs: zeventig procent wil 
namelijk niet dat de bruidegom de jurk vóór  
de grote dag ziet. Een kwart wil alleen de kleur 
verklappen, in de meeste gevallen toch wit.  
Voordat je kunt trouwen, moet je aangifte doen 
bij een ambtenaar van de burgerlijke stand,  
ook wel ondertrouw genoemd. Je gaat hiervoor 
nu nog naar het stadhuis om allerlei documen
ten in te leveren, zoals een geboorteakte.  
Binnenkort kan dit ook digitaal. Daarna is  
het zover: de mooiste dag van je leven!
Ieder op hun eigen manier zetten Gusta, Vivian 
en Isabelle hun creativiteit in om bruidsparen 
een onvergetelijke dag te bezorgen. Zo is Isa
belle bruidsfotograaf. Sinds ze tien jaar geleden 
een keer inviel voor een zwangere fotograaf  
die omhoog zat met haar boekingen, was ze 
verkocht. Haar foto’s vormen voor het bruids
paar een tastbare herinnering van de bijzondere 
dag. Net als de persoonlijke taarttoppers van 
Gusta. Zij maakt handgemaakte miniatuur
versies van het bruidspaar van zo’n zestien  
centimeter groot, voor op de bruidstaart.  
En daarna eventueel voor in de vitrinekast.   
Vivian is één van de ruim honderdvijftig  
weddingplanners in Nederland. Mensen die 
niet genoeg tijd, geduld of creativiteit hebben 
om zelf hun bruiloft te regelen, kunnen bij haar 
terecht met al hun wensen. Die zij vervolgens 
realiseert en ervoor zorgt dat het een dag 
wordt om nooit meer te vergeten. 

Ja, 
 ik wil!
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Isabelle: “Een lach, een traan en 
uiteraard dé kus. Ik vat bijzondere 
momenten van een bruidspaar  
in foto’s. Je ziet of hoort me niet, 
zodat ik ongemerkt de puurheid 
van één van de mooiste dagen 
uit hun leven kan vastleggen. 
Daarnaast maak ik foto’s op  
locatie. Door te luisteren naar  
de smaak en de wensen van het 
bijna getrouwde stel, weet ik 
vaak welke ruimtes goed bij hen 
passen. De ene keer is dat iets 
romantisch, een andere keer juist 
iets straks. Wat ik niet snel zal 
vergeten, was de keer op Schip
hol. In bruidskleding klom een 
stel op de vleugel van een vlieg
tuig. Hun liefde voor elkaar gaf 
ze letterlijk vleugels!”

Legging (De Bijenkorf ), jurk ( Jack-
pot), vestje (Sao paulo), schoenen 
(Shick), armbanden (V&D). 

“�Hun�liefde��
gaf�ze�vleugels”
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Wist je dat...
�
�...��het�in�principe�nooit�mogelijk�

is�op�een�zondag�te�trouwen?�
Veel�gemeenten�maken�op��
10�oktober�van�dit�jaar�graag�
een�uitzondering,�vanwege��
de�symbolische�datum.

�...��een�gemiddelde�bruiloft�
ongeveer�12.500�euro�kost?

...��trouwen�goed�is�voor�je�
gezondheid?�Uit�onderzoek�
blijkt�dat�getrouwde�mensen�
gemiddeld�langer�leven�dan�
ongehuwden,�gescheidenen�
en�weduwen.�


