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‘Jouw aanwezigheid is 

het mooiste cadeau’

BEAU LIFESTYLE
MASTERCLASS

DOSSIER 

Onmogelijke dress-
codes, peperdure 
wishlists... Niets zo 
stressvol als een  
huwelijksdag. Voor  
de gasten dan. Een 
wedding invite op de 
mat gekregen? Even 
een minicursusje om 
de dag bruiloft-fähig 
(en hoofdpijnloos) 
door te komen.
tekst AGNES HOFMAN foto’s ANP, GETTY

De slechtste trouwgast is ongetwijfeld 

Beyoncé. Ze was al geen fan van Kim 

Kardashian, maar Kims bruiloft met 

Kanye West (destijds bff van Bey’s hub-

by Jay-Z) was de druppel voor Queen B. 

Hoewel er op Jay en Bey was gerekend  

– denk aan naamkaartjes en tafelschik-

king – kwamen de twee niet opdagen. 

“Ze moest werken,” vertelde momager 

Kris Jenner aan de pers, waarna Bey 

een foto op Instagram plaatste waarop 

ze overduidelijk vakantie aan het vieren 

was. In de Hamptons, en niet in Floren-

DE PERFECTE 
BRUILOFTSGAST

KIM VS. BEYONCÉ
ce, waar Kimye trouwde.  Pijnlijk! Zeker 

voor Kanye, die Jay-Z als getuige wilde. 

Wie er wel waren?  Andrea Bocelli 

zong, net als John  Legend. Chrissy 

Teigen zat vlakbij alle Kardashians 

 minus broer Rob. Ook hij weigerde  

naar het derde huwelijk van zijn zus  

te  komen en miste dus de bomvolle 

goodiebag voor alle 200 gasten, met 

Bollinger-champagne, LaMer-goodies, 

parfum en spatreatments. Dat was na 

de uitnodiging – handgemaakt, à 1.000 

dollar per stuk – ook wel te verwachten.

Meneer en 
mevrouw  
Legend kwa-
men wél naar 
Kims bruiloft.

HOE HEURT ’T 
EIGENLIJK? 
Ben je single op een bruiloft?  

Wat het vangen van het bruidsboeket 

betreft, zijn er volgens Beau Monde 

geen regels. Spring, grijp, duw, trek en 

vang dat boeket. Om het vervolgens 

niet meer los te laten. Succes!

KONINKLIJKE 
GASTENLIJST
Aan geld geen gebrek, maar wel aan 

zitplaatsen in historische koninklijke 

kerkjes. Dus ook royalty neemt de 

gastenlijst flink onder de loep. Wie 

wel, wie niet en wie buiten het oog 

van alle camera’s? 

• Natuurlijk had Kate de gastenlijst  

voor haar huwelijk met William gezien, 

maar ze had nog niet genoeg invloed om 

te voorkomen dat Isabella Anstruther-

Gough-Calthorpe haar opwachting in 

de Westminster Abbey maakte. Isabella 

is voor prins William ‘the one who got 

away’. Volgens prins Charles de ideale 

vrouw voor William die het voor één 

keer eens was met papa. Echter, na wat 

gesnuffel tussen de lakens, koos ‘Bellie’ 

voor Sam Branson. Inderdaad, Richard 

Bransons zoon en de kroonprins van 

Virgin Atlantic. Wel de lusten van  

ettelijke miljoenen, niet de lasten van 

een publiek leven. We kunnen het  

Isabella niet kwalijk nemen… Dat doet 

William ook niet, en daarom was  

Isabella gewoon te gast. Sam Branson 

was echter niet uitgenodigd door – een 

nog immer boze – William. 

• Het is nooit bevestigd, maar wij weten 

het vrijwel zeker. Even terug in de tijd, 

naar die tweede februari 2002: prinses 

Máxima zwaaide en lachte al zo uit-

bundig en toen ineens nóg meer. Ter-

wijl alle ogen op het bordes van het  

Paleis op de Dam waren gericht, keek 

Máxima stralend naar het Krasnapolsky 

hotel. Want daar zouden – naar verluidt 

– haar moeder en vader (die uit poli-

tieke overwegingen niet welkom was) 

voor het raam hebben gestaan.

• Uitgesproken bizar was de bruiloft 

van Prins Albert van Monaco en zijn 

Zuid-Afrikaanse Charlene Wittstock. 

Een paar dagen voor het huwelijk  

probeerde het bruidje – zo gaat het  

verhaal – nog naar Zuid-Afrika te vluch-

ten, maar op 1 en 2 juli 2010 stond ze 

toch op haar eigen bruiloft. Ietwat  

gedrogeerd wellicht, maar toch. Wie er  

waren? Wie niet! Willem-Alexander en 

Máxima, de hoge adel uit Zweden, Dene-

marken, België, Liechtenstein, Engeland 

en Marokko. Maar ook supermodellen 

Naomi Campbell en Karolina Kurkova, 

tenor Andrea Bocelli, zangeres Shirley 

Bassey en voormalig model en momen-

teel ‘yacht girl’ Victoria Silvstedt die  

tegen betaling bootjes van bemiddelde  

heren rond de Middellandse Zee met haar 

aanwezigheid opleukt.

Prins Williams ex 
mocht haar man niet 
meenemen. Gelukkig 
was daar Guy Ritchie.

Tout royal Europe 
was aanwezig op de 
bruiloft van Kate en 
William in april 2011. 

“Hoi pap!” Zou 
Maxima hier echt 
haar vader spotten?

Wie zijn de échte 
vrienden van Kim? In 
ieder geval niet that 
woman naast haar. 
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Situatie 6: een goede vriendin gaat 

trouwen. Ze wil geen ABC’tje of  

speeches, maar je hebt een gedicht 

gemaakt dat je heel graag wilt voor-

dragen, op klassieke muziek. Daar-

mee wil je haar verrassen bij het  

dessert. Een andere vriendin zegt dat 

je dit niet kunt maken. Wat vind jij?

“Nee, dat kun je inderdaad niet maken. 

Wanneer het bruidspaar heeft aangege-

ven dat ze geen speeches of stukjes  

willen, is dat not done. De ceremonie-

meester of weddingplanner is het aan-

spreekpunt voor deze zaken. Die weten 

precies wat het bruidspaar wil. In dit 

geval: stop het gedicht in een mooi  

lijstje en geef dat – al dan niet samen 

met een envelop – cadeau.”

GAST! SPEECH NIET TE  
LANG, DRINK NIET TE VEEL

HOE HEURT ’T 
EIGENLIJK? 
Natuurlijk draag je – tenzij op  

nadrukkelijk verzoek – geen wit, 

crème, ivoor, lichtgoud of 

licht zilver, dat bij verkeerde 

belichting wit uitvalt. Dit geldt zeker 

ook voor de moeder van de bruid, 

die wil proberen haar momentje te 

pakken. Moeders, doe het niet! 

Ook bij haar tweede huwelijk 
(met Ernst-Jan Smids) trouw-
de Caroline Tensen in smette-
loos wit. En het staat goed!!

Wiesje Hallewas (48) organiseert met 

haar team bruiloften in binnen- en 

buitenland, en heeft dat gedaan voor 

onder anderen Tanja Jess, Caroline 

Tensen en Armin van Buuren. Wiesje 

organiseert ook lifetime events voor 

particulieren en het bedrijfsleven.  

Zie ook weddingenplanning.nl 

Je bent al jarenlang weddingplanner 

van de rich & famous. Jij hebt vast 

veel tips voor bruiloftsgasten.  

“Wanneer een uitnodiging op je deur-

mat valt, dan hoor je als gast bij de 

‘happy few’. Er gaat vaak zoveel tijd zit-

ten in het samenstellen van de gasten-

lijst. Wie wel, wie niet? En jij hoort er 

dan bij. Het bruidspaar wil z’n mooiste 

dag met jou vieren, en wil jou in de wat-

ten leggen tijdens z’n huwelijksdag of 

-weekend. Jammer als gasten zich dan 

niet aan de dresscode houden of te veel 

drinken. Ellenlange of saaie speeches 

zijn natuurlijk ook dramatisch.”

Situatie 1: de cadeautip is een enve-

lop, maar je hebt een beeldige art 

deco karaf gezien die je liever geeft. 

Daarmee laat je meer van jouw eigen 

stijlvolle persoonlijkheid zien. Dat 

vinden ze vast wel leuk, toch?

“De cadeautip is altijd lastig. Tegen-

woordig hoeven de meeste bruidsparen 

niet voor hun uitzet te sparen, of ze 

hebben een uitgesproken smaak. Die 

maak je doorgaans niet blij met iets 

voor in huis. Een fles wijn? Alleen als er 

een verhaal achter zit. Je was met het 

koppel op vakantie in Portugal en hebt 

een geweldige avond gehad, mede dank-

zij een bepaalde wijn. Als je daar een 

fles van geeft, leuk. Anders liever niet. 

En bloemen zijn ook niet handig. Die 

overleven doorgaans het ritje naar huis 

niet eens, want de auto is al zo vol. Bo-

vendien gaan stellen vlak na de bruiloft 

op huwelijksreis, dus dan hebben ze 

niets aan de bloemen. Ik word als  

weddingplanner vaak gebeld: ‘Maar  

ik wil zo graag een cadeau geven.’ 

Meestal snappen gasten de uitleg en  

geven ze op verzoek geld. Bruidsparen 

kopen tegenwoordig graag van alle  

giften een mooi aandenken, een kunst-

werk bijvoorbeeld. Hoe mooi om daar-

aan bij te dragen? Ook een trend is  

dat stellen een donatie vragen voor het 

goede doel. Dan nog zijn er altijd wel 

gasten die dat niet kunnen waarderen. 

Die per se iets willen kopen, ongeacht 

de wens van het bruidspaar zelf.” 

Oké, oké, een envelop dus. Hoeveel 

moet daar minimaal in?

“Deze vraag krijg ik ook regelmatig, 

maar dat is zo’n persoonlijke kwestie. 

Wat wil je missen? En wat kún je mis-

sen? Zijn het je beste vrienden, dan geef 

je wel een paar honderd als je voor de 

hele dag bent uitgenodigd. Doe wat 

goed voelt. Maar ben je als stel de hele 

dag uitgenodigd, dan is honderd euro 

wel de ondergrens.”

Situatie 2: je bff heeft allemaal nieu-

we vriendinnen die het heel normaal 

vinden om twee-, driehonderd euro 

neer te leggen voor een vrijgezellen-

avond. Dat gaat je te ver, omdat je 

ook een mooi cadeau wilt geven, en 

een nieuwe outfit moet kopen vanwe-

ge die onmogelijke dresscode…

“Veel vriendinnen verliezen het doel uit 

het oog: namelijk, met alle vriendinnen 

van de bruid een leuke avond doorbren-

gen. Je hoeft niet per se drie dagen naar 

Parijs of met alle meiden naar Ibiza. 

Echt niet. Je kunt bij wijze van spreken 

ook gaan Rummikubben. En als jij on-

verhoopt degene bent met de kleine 

beurs: denk creatief. Als je een totaal-

budget hebt, kun je wellicht besparen 

op het huren of lenen van je outfit. Ga 

niet over je grenzen heen en maak het 

bespreekbaar.”

Situatie 3: je nicht gaat trouwen op 

Capri, in Italië. Helemaal leuk. Maar 

ze stuurde met de Save The Date een 

aantal opties voor hotels en airlines 

mee. Je moet de vlucht en het verblijf 

voor jou en je gezin dus zelf betalen. 

Moeten jullie dan ook nog een huwe-

lijkscadeau geven?

“De meeste bruidsparen betalen liever 

alles zelf, of vieren het toch in Neder-

land. Soms moet ik bruidsparen eraan 

herinneren dat het voor hun gasten 

geen vakantie is. Die komen op hún 

bruiloft. Wat ik zelf vind? Als je in het 

buitenland trouwt, houd dan de kosten 

voor iedereen zo laag mogelijk. België 

heeft een paar prachtige trouwkastelen. 

Daar rijdt iedereen zo naartoe. Wat je 

vaak ziet bij buitenlandse bruiloften, is 

dat gasten zelf hun vliegticket betalen, 

maar dat ter plaatse alles verzorgd is. 

Meestal is er in dat geval geen cadeau-

wens. Je hoeft dan niets te geven. Jouw 

aanwezigheid is het grootste cadeau.”

Situatie 4: je bent als daggast uit- 

genodigd voor een bruiloft. Een 

maand voor de wedding leer je een 

leuke man kennen. Er staat geen +1 

op de invite, maar je kunt hem toch 

wel gewoon meenemen? Anders zit je 

daar in je eentje...

“Je kunt niet zomaar een ‘ongenodigde’ 

gast meenemen zonder overleg. Dan 

neem je het bruidspaar niet serieus. 

Naast de gastenlijst is de tafelschikking 

altijd een ding. Alles moet in overleg. 

Als het voor overdag niet meer lukt, 

vraag dan of je date ’s avonds kan  

komen. En anders maar niet.”

Situatie 5: je hebt de perfecte, rode 

jurk voor de bruiloft gekocht, en dan 

komt de invitatie. Met dresscode: 

pastel. Dat staat je totaal niet. Moet 

je je hier echt aan houden?

“Zeker! Houd je altijd aan de dresscode! 

Under- of overdressed, het is allebei  

niet fijn. Laat dat rode jurkje alsjeblieft 

hangen tot een volgend feestje. Als je 

twijfelt, neem dan contact op met de 

weddingplanner voor advies.”

Professional 
weddingplan-
ner Wiesje 
Hallewas.

Fred van Leer 
waagt het om op 
Caroline Tensens 
bruiloft in korte 
broek te verschij-
nen. Leco komt in 
het lang. 

Ook de bruiloft van voet-
baller Erik Pieters en top-
model Nermina Mekic 
werd door Wiesje gepland.

FUN FACT
Handig: het bruidspaar legt een 

cadeaulijst (liste de marriage) bij een 

winkel. In Nederland gebeurt dit niet 

zo heel vaak, maar in Engeland is het 

heel gebruikelijk. Op de lijst van Kate 

Moss (bij haar huwelijk met Jamie 

Hince) stonden veertien kristallen 

asbakken à € 240,-. Nog bescheiden, 

zeker in verge lijking met Prins Edward 

en Countess Sophie of Wessex: zij 

wilden – en kregen, maar van wie? – 

een massief zilveren theepot van ruim 

10.000 euro. En de evenzo dure 

bijpassende mokken staan ook sinds 

hun huwelijksdag op de keukentafel.
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CELEBRITY 
WISHLIST
Wat geef je aan mensen die alles al 

hebben? Geen nood, deze celebs  

geven hun gasten graag wat tips.

STELLA MCCARTNEY &  

ALASDHAIR WILLIS

Met stip op 1 in de bizarre wensen-top 

10: Stella McCartney en haar Alasdhair 

Willis trouwden in 2003 op het Schotse 

eiland Bute. Dat is al pittoresk en lief-

lijk. Maar dan weet je nog niet wat ze 

als trouwcadeau wilden hebben: boom-

pjes. Kleine boompjes, zodat ze een bos 

konden planten. De gastenlijst bestond 

uit papa Paul, Madonna, Guy Ritchie, 

Chris Martin, Liv Tyler, Tom Ford, Kate 

Moss en Chrissie Hynde, to name a few. 

Nu – veertien jaar en vier kinderen later 

– zijn Stella en Alas nog steeds geluk-

kig. Met elkaar en het eclectische woud 

van verschillende soorten bomen in 

hun achtertuin.

DAVID & VICTORIA BECKHAM

Hoofdpijn zouden wij krijgen van David 

en Victoria Beckhams huwelijk. Hun 

cadeautip was op zich wel duidelijk: 

‘shopping vouchers’. Maar van welke 

winkel dan? En hoeveel geef je in  

hemelsnaam? Hoe enig ook, je maakt 

ze vast niet blij met een Primark-bon 

van twintig pond. Hopelijk ondergingen 

hun bonnen niet het lot dat de meeste 

cadeaubonnen beschoren is: vergetel-

heid en verjaring in de fruitmand.  

MICHAEL DOUGLAS &  

CATHERINE ZETA-JONES

Als steenrijke celebrity geld als huwe-

lijkscadeau vragen? Wel als je Michael 

Douglas en Catherine Zeta-Jones heet. 

Maar we vergeven het hen, want ze go-

ten het in een charmant jasje. Op hun 

huwelijkspartijtje - de rekening bedroeg 

1,5 miljoen dollar - kwamen alle gasten 

met een envelop, geadresseerd aan 

zoontje Dylan, die net drie maanden 

was. De opbrengst werd in een fonds  

gestopt. Op zijn achttiende verjaardag  

– dat is volgend jaar – zal Dylan het geld 

doneren aan een goed doel van zijn  

keuze. De gastenlijst bestond destijds  

in 2000 uit onder anderen Hollywood-

miljonairs Sean Connery, Jack Nichol-

son, Michael Caine, Christopher Reeve, 

Sharon Stone en Danny DeVito. Dus  

we gokken dat Dylan volgend jaar een 

charitatieve instelling meer dan dol- 

gelukkig zal maken.

Julia Roberts

De boompjes die 
Stella McCartney op 
haar wedding vroeg 
zijn nu uitgegroeid 
tot een heel bos.

Het echtpaar Beck-
ham wilde graag  
cadeaubonnen voor 
hun bruiloft. Bon!

GIFT 
GUIDE

CHEERS, DARLING!
Wij vinden het een perfect huwelijk, deze 
Vera Wang With Love Nouveau-flûtes 
voor Wedgewood. Tijdloos, strak en stijl-
vol, om te toasten op romantiek en 
vriendschap natuurlijk.  Per twee stuks  
€ 65,96 Wedgwood

HOE HEURT ’T 
EIGENLIJK? 
Op de uitnodiging staat RSVP. 

Doe dit dan ook, reageer zo snel 

mogelijk en geef ook speciale 

dieetwensen tijdig door. Het 

bruidspaar wil het alle gasten naar 

de zin maken. Fijn als ze daar de tijd 

voor kunnen nemen.

COOL CADEAU
Met dit cadeau ben je deelgenoot van 
alle feestelijke momenten in het leven 
van de newlyweds Deze champagne-
koeler is gemaakt door de beste  
zilversmeden en geschikt voor het  
beste bruidspaar. € 11.993,- Carrs

TIMELESS LOVE
Echte liefde is natuurlijk tijdloos, maar 
na de honeymoon slaat de realiteit weer 
toe. Om het samen ontwaken wat aan-
genamer te maken – in ieder geval  
chiquer – is deze wekker een leuk  
‘kleinigheidje’ om te geven. Imperiale 
Alarm Clock, € 1.631,32 Chopard

CHICKEN LITTLE
Peper-en-zoutstel afgezaagd? Welnee! 
Dit frivole zilveren setje zorgt iedere 
ochtend voor een glimlach aan het 
ontbijt. Ook als de wittebroodsweken 
al ruim zijn verstreken.  
€ 795,- Lyppens

HAPPY COUPLE
Natuurlijk wil het bruidspaar dagelijks 
herinnerd worden aan hun mooiste 
dag. Geef ze daarom deze handge-
maakte porseleinen sculptuur (32 cm 
hoog), dat symbool staat voor eeu-
wigdurende liefde. € 419,83 Lladró

Ja, we luisteren naar de 

weddingplanner, en geven 

gehoor aan de wensen 

van het bruidspaar.  

Maar als er geen eisen  

of speciale wensen zijn, 

dan gaan we los met deze 

marriage must haves, die 

ieder pasgetrouwd stel 

móet hebben! 

HOE HEURT ’T 
EIGENLIJK? 
Deel geen foto’s van de bruiloft 

op social media. Dat is echt not 

done. Ook al mompelt de bruidegom 

‘prima’, de bruid wil naar alle ver-

wachting die ene spectaculaire foto 

delen. Gun haar dat moment ook.

De donatie voor het  
goede doel die het echt-
paar Douglas vroeg, wordt 
binnenkort overgemaakt. 
Na 17 jaar huwelijk.


