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Als je praktisch aan het strand woont in Hong Kong,
zou het zoeken naar de perfecte wedding venue niet zo heel
lang hoeven duren. Toch braken Noortje en Rutger wel degelijk
het hoofd over waar ze ja zouden zeggen. Hong Kong,
Zuid-Afrika of toch maar Nederland?
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tudenten waren ze nog, toen ze elkaar ontmoetten in Breda. Als leden van dezelfde studentenvereniging stonden ze geregeld samen
aan de bar biertjes te drinken en naar foute
muziek te luisteren. Rutger van Wulfen (nu 35) had al
langer een oogje op Noortje de Leeuw (nu 30). “Maar
hij was vijf jaar ouder en leek nogal een praatjesmaker”, aldus Noortje, om direct daarna te vervolgen:
“Dat bleek ook te kloppen, maar hij was ook oprecht
en lief.” Voor haar studie International Tourism en
Management, ging Noortje stage lopen in Pretoria in
Zuid-Afrika. Rutger studeerde inmiddels aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en had een paar maanden geen college. Ook hij besloot een stage te zoeken

Stiekem al getrouwd
Wat bijna niemand wist, is dat Noortje en Rutger al voor de wet waren
getrouwd zodat Noortje als ‘spouse’ ook in Hong Kong kon wonen. “Maar
ik neem je achternaam pas aan als je me officieel gevraagd hebt en een ring
aan m’n vinger schuift”, had Noortje gezegd. Op vakantie in Indonesië ging
Rutger alsnog op zijn knieën.
Een kleine zeven maanden later was de bruiloft. In Hong Kong. Noortje:
“We hebben echt lang nagedacht over waar we ons huwelijk wilden vieren. Onze geschiedenis ligt in Nederland, maar inmiddels ook in ZuidAfrika. Uiteindelijk hebben we voor Hong Kong gekozen omdat die plek
ons huidige leven het beste weergeeft.” Omdat Palm Beach in South Lantau zo ongeveer hun achtertuin is, besloot het stel daar de huwelijksceremonie te houden. Een weddingplanner was onontbeerlijk. “We moesten alles
zelf regelen, van stoelen tot styling tot eten en drinken. Dat is erg lastig,
helemaal als buitenlanders die niet goed op de hoogte zijn van de gewoon-
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in Zuid-Afrika en kwam terecht bij een fruitexporteerder in Kaapstad. Dat
beviel zo goed, dat hij een baan aangeboden kreeg. En zo gingen Noortje
en Rutger samenwonen in Kaapstad. Na viereneenhalf jaar besloot Rutger
met een partner een fruitimportbedrijf in Hong Kong op te zetten. Vanuit Zuid-Afrika werd het meeste fruit naar China geëxporteerd en omdat
Rutger verantwoordelijk was voor de Aziatische markt, was dit een logische
vervolgstap. Inmiddels woont het stel ruim drie jaar in Hong Kong en doet
Noortje de sales en de boekhouding voor het bedrijf. Twee jaar geleden
werd hun zoontje Mick geboren.

tes en gebruiken.” En Noortje moest natuurlijk op zoek naar een jurk. Ook
een hachelijke onderneming als je, zoals Noortje, van eenvoud houdt en de
Chinese winkels uitpuilen van de grote glimjurken. “In de laatste winkel
begreep de eigenaresse me gelukkig en hing er nog een exemplaar van een
jurk van een Australische designer. Die heb ik off the rack gekocht en op
maat laten maken.”

Party at the rooftop
Het feest begon eigenlijk al een dag voor het huwelijk. Van de 78 gasten
kwamen er 36 van over de hele wereld. Ze sliepen in verschillende hotels
en kregen allemaal een welkomstpakket met een cadeautje, een persoonlijk
kaartje, een fles champagne en het programma voor de komende dagen. Dat
startte die avond op de rooftop van een hotel waar iedereen elkaar voor het
eerst zou zien. “Een superavond.” De mannen gingen daarna nog op stap,
en Noortje ging met haar moeder en getuige naar huis om te slapen. De volgende dag was er na het trapmoment een lunch bij Noortje en Rutger thuis
waarna iedereen naar het strand ging. Om iets voor vieren kwam daar ook
Noortje aan, samen met haar vader en haar zoontje. “We waren overweldigd
door hoe mooi alles aangekleed was, de weddingplanners waren al vanaf 9
uur ’s ochtends bezig geweest. Achteraf hoorden we dat de politie nog was
gekomen en ze de boel eerst hadden moeten afbreken en daarna weer snel
opbouwen. Op een openbaar strand mag zoiets eigenlijk niet...” De ceremonie duurde drie kwartier en werd geleid door een goede vriend van het
bruidspaar. Daarna werd er uitgebreid geborreld met champagne en lekkere

hapjes. Bij een strandclub werd daarna
gegeten. En dat ging op z’n Zuid-Afrikaans
met een groot vuur, een braai van lam en
Afrikaanse wijnen en champagne. Rutgers
moeder en Noortjes vader speechten. Ook
werd Rutgers overleden vader herdacht
door een lantaarn op te laten.

Drakendans
Het hele gezelschap stapte vervolgens op
een Chinese junkboot die naar de stad
voer. Op de pier waar de boot S
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In het kort
Sfeer: Internationale Beach Wedding
Jurk: Nicole Miller
Fotografie: Derek Ko
Locatie: Palm Beach, South Lantau
Gasten: 78
Eten: Afrikaanse braai en wijnen
Weddingplanning: Bliss Creations
Bloemen: SAFE Flower, Kaapstad

‘We waren overweldigd
door hoe mooi alles
aangekleed was...’
aanmeerde, werd een traditionele drakendans opgevoerd en
daarna werd er weer gefeest op een rooftop. De ingehuurde
DJ bleek enigszins overbodig omdat Noortjes vader en broer
de zaak al gauw overnamen. Met alle buitenlandse mensen
werd er de volgende ochtend ontbeten waarna Noortje en
Rutger op huwelijksreis vertrokken naar een eilandje voor de
kust van Vietnam. “We gingen maar vier dagen omdat we ons
zoontje niet zolang wilden missen, maar een paar weken later
zijn we met z’n drietjes naar Zuid-Afrika gegaan. Twee huwelijksreizen dus.” B

