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 ↘ Bruidsfotografie is een verkeerde aandui-

ding. Daar werden wij op gewezen door Marianne 

Ulrich. Zij is abonnee van Zoom.nl en stuurde ons 

een brief hierover. Zij schrijft dat wij de woorden 

BRUIDSfotografie en TROUWfotografie doorel-

kaar gebruiken, terwijl er toch verschillen zijn. 

“Denkbaar is dat de fotograaf in kwestie alleen 

bruiden fotografeert”, schrijft ze. ‘Zo niet, dan 

vind ik het bijna respectloos tegenover brui-

degoms want deze nemen immers voor vijftig 

procent deel aan een bruiloft. Het is niet eerlijk 

om ze door het gebruik van BRUIDSfotografie 

buiten te sluiten of te degraderen - en dat zeg ik 

als vrouw!’

Marianne heeft helemaal gelijk. Bruidsfotografie 

zou je eigenlijk alleen moeten gebruiken als je een 

homohuwelijk fotografeert, waarbij twee vrou-

wen met elkaar in de echt verbonden worden. De 

verwarring komt door ingeburgerde woorden als 

bruidstaart en bruidssuikers. Daarom zijn we het 

ook bruidsfotografie gaan noemen. Hoe zit het 

met bruidssuikers? Zijn die alleen voor de bruid 

en moet de bruidegom er met zijn glacé’s vanaf 

blijven? Natuurlijk niet en daarom pleit ik ervoor 

dat we het vanaf nu hebben over trouwsuikers 

en een trouwtaart. ‘Trouwgom’ in plaats van 

bruidegom is ook een mooie, maar gaat voor nu 

misschien te ver. In Zoom.nl zullen we in elk geval 

bruidsfotografie gaan vervangen door trouwfo-

tografie. Marianne, bedankt. 

Op trouwfotografie wordt vaak neergekeken, 

maar het is een edel vakgebied. Het is een hoge 

vorm van reportagefotografie omdat je maar één 

kans krijgt om het juiste moment ideaal te foto-

graferen. Verder heb je behoorlijke technische 

bagage nodig om het zwart van de man en het 

wit van de vrouw goed doortekend vast te leg-

gen. In dit nummer leggen we je uit wat de eerste 

stappen op het lange pad van de succesvolle 

bruids, eh, trouwfotografie zijn. 

Later in het jaar maken we hierover een video 

omdat de technieken die je als trouwfotograaf 

toepast ook in veel andere vormen van foto-

grafie goed van pas komen. Die video zal niet 

meer op een dvd-schijf komen. We hebben op 

Zoom.nl namelijk een omgeving ingericht waarin 

onze video’s integraal bekeken kunnen worden. 

Abonnees hebben daar toegang toe en kunnen 

de video daar bekijken, maar ook downloaden als 

ze hem liever op tv willen bekijken. Ze hebben 

bovendien toegang tot onze eerdere video’s, 

waardoor er een overzichtelijk en altijd beschik-

baar archief ontstaat. 
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