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TOESPR A AK OP DE UIT VA ART HOUDEN 

Tips voor het schrijven van een persoonlijke uitvaartspeech.

• Laat voordat u begint uw gedachten de vrije loop en maak notities. Neem als uitgangspunt  
de kernwoorden die de overledene typeren. Verwoord het geleefde leven of beschrijf de band  
die jullie samen hadden.

• Maak korte en duidelijke zinnen. Pas op voor te lange opsommingen van feiten of data  
en ga niet tot in detail op bepaalde zaken in.

• Spreek vanuit uw hart en vermijd al te plechtige taal. Vertel uw eigen ervaringen.  
Vrolijke en grappige verhalen mogen natuurlijk ook.

• Beslis of u de overledene rechtstreeks wilt toespreken (je bent...) of dat u óver de overledene 
spreekt (hij/zij was...)

• Zoek naar een treffend beeld of een mooi symbool dat eventueel als rode draad kan dienen  
(en uw verhaal levendiger maakt). 

• Als er meerdere sprekers zijn, stem op elkaar af wat jullie gaan zeggen en voorkom zo herhalingen.
• Een rustig gelezen tekst vergt ongeveer 100 woorden per minuut. Zo kunt u de lengte van uw 

toespraak bewaken.
• Gun uzelf de tijd voor dit alles en lees de speech hardop aan uzelf of een ander voor (kan ook  

voor de spiegel).

Vooral doen
• Na afloop trots op uzelf zijn. Het was moeilijk, maar u hebt het toch maar aangedurfd!
• Print de voorleestekst in een groter lettertype uit.
• Breng in de tekst pauze- of ademhalingsstreepjes aan.

Zeker niet doen
• Een toespraak houden terwijl u dat eigenlijk helemaal niet wilt.
• Andere mensen wijzigingen aan laten brengen in de tekst. U moet hem uitspreken, dus moet hij  

in uw woorden geschreven zijn. (Taalfouten eruit halen mag natuurlijk wel.)
• Teveel over de ziekte van de overledene spreken.
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