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EnTErTAInmEnT /  FAKE SPEEchES

J
e
lle

 K
u
ip

e
r Jelle Kuiper zet bezoekers van bedrijfsbijeenkomsten met 'fake speeches' vakkundig op 

het verkeerde been, maar leidt als dagvoorzitter congressen in goede banen. Bovendien 

maakt de ‘beste trouwambtenaar van Nederland’ onvergetelijke spektakels van 

huwelijksceremonies. 

Fake of serieus, lachen 
is altijd een goede keus

igenlijk is Jelle 

Kuiper afgestu-

deerd kleinkunste-

naar. bedrijven en 

andere organisaties 

huren hem vaak in om als ‘des-

kundige’ een praatje te houden. 

"vooraf krijg ik te horen wat het 

onderwerp moet zijn.  Daarna 

schrijf ik een ‘fake speech’ op 

maat. wanneer ik optreed voor 

een zorginstelling ben ik zoge-

naamd een arts of verpleegkun-

dige, maar ik kan net zo goed een 

communicatie- of softwaredes-

kundige zijn. Ik neem altijd een 

ouderwetse overheadprojector mee. Zo'n ding doet 

het altijd. Zelf begin ik een beetje verlegen en stunte-

lig. Ik zet het publiek voortdurend op het verkeerde 

been. net als de mensen gaan lachen, omdat ze den-

ken dat ik ze in het ootje neem, word ik inhoudelijk 

en gebruik ik hun jargon. Doordat wat ik zeg klopt 

gaan ze twijfelen. Aan het eind wordt het hilarisch en 

duidelijk dat het een grap was." 

Steeds meer bedrijven en instellingen vragen 

Kuiper of hij hun congressen en bijeenkomsten 

wil leiden. "Een dagvoorzitter moet of alles of niets 

afweten van het onderwerp van het congres. Alles er 

tussenin is gênant. op een congres komt de inhoud 

vaak van de sprekers en niet van 

de dagvoorzitter. Ik ben als dag-

voorzitter graag een gastheer", 

zegt Jelle. "Ik begin met een leuk 

welkom en zorg ervoor dat de zaal 

loskomt. natuurlijk geef ik na 

iedere spreker een korte samen-

vatting, maar daarna ren ik met 

veel plezier de zaal in om vragen 

te stellen. Serieus en toch los en 

beweeglijk, waardoor er lucht in 

het congres komt."

LeuktROuWen

De theatermaker, die caba-

retprogramma’s maakt, toneel-

speelt, lesgeeft en regisseert, zet sinds 2005 zijn 

talent in om huwelijksceremonies minder stijf en 

saai te maken. Als buitengewoon ambtenaar der 

burgerlijke stand heeft hij sindsdien in heel neder-

land al meer dan vierhonderd rechtsgeldige huwe-

lijken gesloten, onder andere tijdens voorstellingen 

van zijn theatershow ‘Trouw’. hij is uitgeroepen tot 

beste trouwambtenaar van 2014 tijdens de Dutch 

wedding Awards-uitreiking. het juryrapport is 

lovend: ‘Deze trouwambtenaar doet iets met men-

sen. Je voelt je direct thuis bij hem; het is vertrouwd. 

hij trekt de ceremonie niet naar zich toe alsof het 

zijn show is, maar het bruidspaar staat in het mid-

delpunt van de belangstelling, top!’ 
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