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Een Chinese  
trouwreportage

Tekst en foto’s: Ed Sander
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bioscoop, een straat uit het oude Shanghai, noem 

het maar op.  

 

Kinderlijke verkleedpartijtjes 
Veel Chinese stelletjes die gaan trouwen zijn  

midden twintig en lopen in ‘volwassenheid’ vaak 

achter bij jongeren uit het Westen. Dit heeft vooral 

te maken met de enorme druk die tijdens de mid-

delbare schooljaren op hen werd uitgeoefend om 

een zo hoog mogelijke score te halen op de gaokao, 

het toelatingsexamen voor de universiteit. De score 

op de gaokao bepaalt naar welke universiteit je mag 

en bepaalt daarmee de rest van je leven. Tieners 

studeren dag en nacht en hebben vaak geen sociaal 

leven, laat staan een relatie, voordat ze naar de uni-

versiteit gaan. Voor ons westerlingen zijn Chinese 

twintigers daarom vaak relatief kinderlijk in hun 

gedrag, kleding en omgang met het andere  

geslacht. Dit komt ook tot uiting in de bruids -

reportages. Naast een formele sessie gaan de  

stelletjes zich te buiten aan kinderlijke verkleed-

partijtjes. De kledingopties zijn net zo gevarieerd 

als de decors. Behalve trouwkostuums zijn er tra-

ditionele Chinese kostuums, Peking Opera-outfits, 

uniformen van het People Liberations Army, sexy 

outfits met superkorte hotpants en een veelheid 

n China beslaat een trouwerij niet maar één 

dag, zoals we in Nederland gewend zijn, 

maar worden de bruidsreportage, de forma-

liteiten bij het registratiebureau en het 

 bruiloftsfeest over meerdere maanden of zelfs 

jaren gespreid. Bovendien verschilt een Chinese 

bruidsreportage enorm van een Nederlandse. Ja, 

ook in China bestaat de mogelijkheid om buiten in 

een park foto’s te laten maken door een fotograaf, 

maar de meeste stelletjes kiezen voor een trouw -

reportage in een professionele studio. Naast per-

soneel voor make-up, fotografie en video beschikt 

een studio vaak ook over kledij en een aantal de-

cors als achtergronden voor de foto’s. Eén van de 

dingen die ik nog steeds niet goed kan bevatten is 

dat stellen zich in zo’n studio laten fotograferen in 

kleding die niet van henzelf is. Ze dragen niet hun 

eigen unieke jurk en pak, maar iets uit de collectie 

van de studio, die bestaat uit tientallen (soms ver-

geelde) jurken en pakken. Je wordt dus gefotogra-

feerd in een outfit die talloze personen voor je ook 

al gedragen hebben. Dezelfde bruidsjurk tegen  

dezelfde achtergrond. Wellicht is dit iets wat wij 

westerlingen in onze drang naar individualiteit, en 

met de neiging om onze huwelijksdag tot ‘iets  

speciaals’ te maken, nooit echt zullen snappen. 

Een fotoreportage als bruid en bruidegom is echter 

maar een deel van de totale sessie. Een dag lang 

laat je je in verschillende outfits en in verschillende 

decors fotograferen. In de studio waar wij onze  

foto’s lieten maken zag ik de verscheidenheid aan 

thema’s met eigen ogen. Een klaslokaal, lunch-

room, keuken, woon-, slaap- of studeerkamer, een 

oude Chinese binnenplaats, een treinwagon, een 

gotisch gebouw, een stenen trap van een landhuis, 

een bloemenwinkel, een veld vol knalgele bloe-

men, een kamer uit een Europees paleis, een  

I

In 2015 trouwde Ed Sander met Jessica Sun. Hun huwelijk in China 

ging gepaard met een uitvoerige fotoreportage. Aanvankelijk huiverde 

Sander bij dit burgerlijke idee, maar achteraf kijkt hij met enige  

voldoening terug op de mooie foto's. Hieronder vindt u zijn verslag. 

Ook geeft Sander in dit artikel zijn oordeel over de Australische film 

China Love, die eveneens handelt over bruidsreportages in China.
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aan bizarre attributen. 

Als je voorbeelden van reportages bekijkt, stuit je 

al snel op foto’s waarbij stelletjes zich, gekleed in 

pastelkeuren of in outfits met een regenboog aan 

felle kleuren, hebben laten fotograferen in dage-

lijkse situaties die een sterk ‘vader en moedertje 

spelen’-gehalte hebben. Of ze doen denken aan 

stoeipartijtjes en kussengevechten van kinderen op 

de lagere school. Ik had al eens een aantal van  

dergelijke reportages gezien en ze varieerden van 

kinderachtig tot beschamend, met bizar onechte 

achtergronden of uitvoerig photoshopwerk van 

twijfelachtige kwaliteit. Het mag dan ook geen ver-

rassing zijn dat ik absoluut niet zat te springen om 

een dergelijke reportage te laten maken. Het werd 

me echter al snel duidelijk dat het voor mijn vrouw 

een absolute must was. 

Na wat overleg kwamen we tot overeenstemming: 

we zouden een redelijk geprijsde studio zoeken en 

geen belachelijke kinderachtige verkleedpartijtjes 

doen. Het moest wel een beetje stijlvol. Via kennis-

sen vond mijn vrouw twee studio’s waarvan we er 

één uitkozen. Omdat we alleen digitale foto’s  

wilden (geen fotoboeken, vergrotingen in lijsten, 

enzovoorts) en ook afzagen van de making of-video 

die men ons probeerde te verkopen, kon de prijs 

redelijk betaalbaar blijven.  

 

Oorbellen en leren jassen 
We deden vier sessies, waarbij we zelf de scènes en 

kleding uitzochten. Eén van de sessies deden we in 

een mooie, rode trouwjurk die mijn vrouw zelf op 

internet gekocht had. Ze wilde ook een sessie in 

een traditionele westerse witte jurk. Daarnaast 

kozen we voor een sessie in traditionelere Chinese 

kledij (ik weigerde echter een Peking Opera-kos-

tuum aan te trekken) en een sessie waarbij Jessica 

als bruid in een traditionele qipao, een traditionele 

korte strakke jurk, zou figureren. Ondanks mijn 

terughoudendheid moet ik toegeven dat het een 

leuke dag was en het resultaat erg mooi. We moes-

ten wel duidelijk op onze strepen gaan staan. Voor 

één van de sessies werd mijn vrouw een kapsel 

aangemeten dat ik enkel kon beschrijven als 

‘coupe afdakje’, daar gingen we niet mee akkoord. 

Ook was er de opmerking van de visagisten dat ik 

mijn oorbellen misschien uit moest doen voor de 

traditionele sessie, omdat ‘in die tijd mannen geen 

Naast personeel voor make-up, fotografie en video  

beschikt de studio vaak ook over kledij en een aantal  

decors als achtergronden voor de foto’s
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oorbellen droegen’. ‘Waren er in die tijd dan wel 

buitenlanders die rondliepen in traditionele Chi-

nese kledij?’ vroeg ik cynisch. De boodschap leek 

aan te komen en er werd niet meer over gezeurd. 

De volgende dag konden we de foto’s al ophalen. 

We konden er 120 kiezen uit 220. Die 120 foto's 

konden we dan laten ‘bewerken’, oftewel photo-

shoppen, om ons ‘slanker’ te maken en zaken als 

littekens, moedervlekken en andere onvolkomen-

heden weg te werken. We besloten dat we dat  

helemaal niet wilden. Er was niets waar we ons 

voor schaamden en we hadden alles het liefst zo 

naturel mogelijk. Daarover was men erg verbaasd. 

Terug in Nederland hebben we er zelf een mooi  

fotoboek van laten maken. En ik moet zeggen: 

achteraf ben ik toch heel blij dat ik het gedaan heb. 

 

Oordeel Jessica Sun over fotoreportage 
huwelijk  
“De bruidsreportage is een belangrijke traditie 

en voor mij net zo belangrijk als het trouw-

boekje zelf. Zo kun je later ook nog eens terug-

kijken hoe mooi je was toen je nog jong was. 

De moeders van de bruid en bruidegom krijgen 

normaal ook een album met de foto’s als mooi 

aandenken. Mijn ouders konden maar één for-

mele foto maken tegen een rode achtergrond. 

Nu Chinese jongeren welvarender zijn kunnen 

ze zich een echte reportage veroorloven.” 

 

Filmrecensie:  

China Love: een realistisch  
beeld van het fenomeen  
trouwen in China 

 

Tekst: Ed Sander  

 

In de documentaire China Love neemt de Australi-

sche fotografe en filmmaakster Olivia Martin-

McGuire ons mee in de wereld van de Chinese 

trouwfotografie. Wie langere tijd heeft doorge-

bracht in China weet dat je op mooie plekken in  

de steden, zoals parken en bezienswaardigheden, 

regelmatig stelletjes tegenkomt die zich door een 

professionele crew laten fotograferen in hun 

trouwkleding. Andere koppels boeken een sessie 

bij een professionele studio en laten zich foto -

graferen tegen een veelheid van backdrops.  

Rijke koppels vliegen vanwege de authentieke en 

exclusieve uitstraling naar vergelegen buitenlandse 

oorden, waarbij IJsland en Antarctica geen uitzon-

dering vormen. 

China Love volgt verschillende koppels, waaronder 

Viona en Will. Viona is een typische Chinese  

jongedame die onder enorme druk staat van haar 

moeder om te trouwen en kinderen te krijgen, 

zodat ze niet achterblijft als leftover woman. 

Viona’s moeder legt uit dat de huwelijksreportages 

aansluiten bij het romantische droombeeld van de 

jonge generatie. Veel jongeren dromen van verre 

reizen, maar laten zich bij gebrek aan geld maar 

fotograferen tegen een studioachtergrond. Bij het 

uitkiezen van de foto’s drijft Viona bij Will op  

typisch Chinese wijze haar zin door. Met een pruil-

lipje en als een klein kind doordrammend, net  

zolang tot Will akkoord gaat. 

 

Rags to riches 
Voor een huwelijksreportage geeft een Chinees 

bruidspaar rond de € 300 en in uitzonderlijke  

‘Ondanks mijn terughoudendheid moet ik toegeven dat 

het een leuke dag was en het resultaat erg mooi’ 
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Het is daarnaast ontroerend om te zien hoe Li’s vader het 

er maar moeilijk mee heeft dat hij afscheid moet nemen 

van zijn dochter

prestaties. Ben je een van de best presterende  

medewerkers, dan word je misschien beloond met 

één van de auto’s die Shi elk jaar weggeeft. Shi  

geniet duidelijk van zijn macht en rijkdom en van 

de buitenlander die hem bijstaat als assistent en 

die hij duidelijk aan zich heeft weten te binden met 

beloftes van bergen geld. 

 

Contrastrijke werkelijkheid 
China Love had een erg vervelende documentaire 

kunnen zijn over het consumentisme van de rijke 

(hogere) middenklasse en de ondernemers die er 

steenrijk van zijn geworden. Gelukkig biedt de 

film veel meer dan dat. Het is bijvoorbeeld boeiend 

om te zien hoe bij het prille paar Li en Jun Bo uit de 

armere provincie Anhui  alles er nog op de traditio-

nele manier aan toegaat. Het betreft bovendien een 

door een koppelaar gearrangeerd huwelijk. 

 Het is daarnaast ontroerend om te zien hoe Li’s 

vader het er maar moeilijk mee heeft dat hij  

gevallen tot € 400.000 of meer uit. Het is dan ook 

niet zo verwonderlijk dat de industrie voor trouw-

producten en -diensten in China volgens China 

Love maar liefst tachtig miljard dollar groot is.  

Andere bronnen beweren overigens dat de markt 

in 2017 al de tweehonderd miljard dollar zou zijn 

gepasseerd. Martin-McGuire volgt ook de patse-

rige Allen Shi (ShiJihao), de CEO van een bedrijf  

in trouwfotostudio’s. Allen heeft zich –  geheel op 

Chinese rags to riches-wijze – uit de armoede  

opgewerkt tot eigenaar van een multinational met 

dagelijks tweeduizend klanten die elk zo’n € 1.500 

betalen voor een reportage. 

Zoals het een goede Chinese manager betaamt,  

regeert hij met ijzeren hand over zijn personeel. 

Wanneer klanten klachten hebben over hun  

reportages, betalen zijn make-upspecialisten,  

fotografen en het andere personeel ten overstaan 

van hun collega’s een boete. Dit gezichtsverlies 

blijkt een uitstekende stimulans voor betere  
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afscheid moet nemen van zijn dochter. Een mooi 

contrast met het vroeger op het platteland veel  

gebezigde gezegde dat een meisje was als ‘verspild 

water’, omdat ze als vrouw toch deel zou gaan  

uitmaken van de schoonfamilie. De makers van de 

film laten dit als contrast met de grote stad 

(Shanghai) zien. Ook het contrast met de oudere 

generaties wordt prachtig in beeld gebracht. Zo 

maken we kennis met Pei Pei en Xue Zhong uit 

Shanghai, getrouwd in 1968. Toen zij trouwden, 

tijdens de Culturele Revolutie, waren uitbundige 

trouwreportages  

volkomen onmogelijk. Het koppel beschikte over 

maar één foto samen die vooral diende als bewijs 

dat hun huwelijk was gesloten. Romantiek was er 

destijds niet bij. Een ander ouder stel, Neng Fang 

en Hui Juan, bevestigt dat. Vroeger werden Chine-

zen geacht niet te laten blijken wat ze voor een 

ander voelden. Je was als een thermosfles: ‘heet 

van binnen, koud van buiten’. Maar de tijden zijn 

veranderd en een Chinees goed doel, Frame the 

Vow, geeft deze ouderen nu ook de mogelijkheid 

om alsnog, na zoveel jaren huwelijk, een trouw -

reportage te laten maken. Het levert een aantal van 

de ontroerendste, maar ook grappigste momenten 

in de film op. Hoewel de reportages de rode draad 

vormen, behandelt de film trouwen in China op 

een veel bredere manier. Zo zien we bij de scènes 

over Li en Jun veel van de traditionele rituelen en 

gewoontes rondom het huwelijk voorbijkomen. 

We zien de huwelijksmarkt in Shanghai’s People’s 

Park. En met Viona ervaren we de enorme druk om 

te trouwen die ouders en samenleving op Chinese 

jongeren uitoefenen. Uiteindelijk ontsnapt ze met 

haar man naar Australië om te ontkomen aan de 

constante bemoeizucht van haar moeder, maar het 

lot bepaalt dat Will een nieuwe baan aanvaardt in 

Shanghai en dat Viona terugmoet. Bijna dertig jaar 

oud en een jaar na haar huwelijk nog steeds niet 

zwanger … 

Door de contrasten tussen vroeger en nu en arm en 

rijk te laten zien, zet China Love een realistisch 

beeld neer van China’s complexe werkelijkheid.  

 

Filmgegevens 

China Love 

Regisseur: Olivia Martin-McGuire 

Australië, 2018 

 

Ed Sander is mede-oprichter van ChinaTalk, een  

organisatie gespecialiseerd in kennisoverdracht 

over China. Hij verzorgt lezingen, gastcolleges en 

trainingen over Internet, e-commerce, sociale 

media en digitale en mobiele innovatie in China.  

Ed organiseert regelmatig studiereizen naar China 

voor organisaties. www.chinatalk.nl  

 

Een echtpaar dat tijdens de Culturele Revolutie trouwde  

beschikte over maar één foto samen die vooral diende als  

bewijs dat hun huwelijk was gesloten
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