
 

 

 

 

 

  

GETUIGE SPEECH LEX 
 

Dames & Heren, lieve vrienden van Paulo en Mark, 

Had een van u mij een jaar geleden verteld dat ik hier  

vandaag, op dit voor mij zo bekende plein als getuige  

had gestaan, dan had ik u waarschijnlijk voor zot verklaart. 

 

Echter, niks blijkt minder waar en ik ben dan ook zeer  

vereerd jullie hier nu  even te mogen toespreken. 

 

Lieve Mark, lieve Paulo, 

Wat een bijzondere dag is het vandaag. Na alle voorbereidingen is het dan eindelijk zover.  

Jullie huwelijk, jullie dag!!  

Hier in Silves, met op de achtergrond de prachtige overblijfselen van het Castelo De Silves,  

het verdedigingsbolwerk dat Silves omgaf ten tijde van de moslimdynastie in de 12de-13de 

eeuw. Dit met dank aan Google, voor de aanwezige geschiedenis liefhebbers, maar dit even 

terzijde nu.(lol) 

 

Paulo, dubbel feest voor jou natuurlijk, want je hebt vandaag ook nog eens Abraham mogen 

zien, dus een extra dikke proficiat is zeker op zijn plaats. 

 

Mannen, kijk eens om jullie heen. Alleen al het feit dat er zoveel familie en vrienden vandaag 

hier aanwezig zijn in de Algarve zegt genoeg. Paulo, je ouders, je zus en je twee prachtige 

dochters, iets om enorm trots op te zijn en Mark, ook al zijn Wies en Dries en nu niet meer bij, 

ik weet heel zeker dat er met een pilsje en een caballero zonder filter op je getoast gaat 

worden vanaf hierboven. Het warme nest waarin je bent opgegroeid heeft inmiddels zijn 

vruchten wel afgeworpen en wat zullen ze "gruuts" op jou en Erik zijn.  

 

Bij het bezoeken van de door jullie gelanceerde website "bruiloft in Portugal" , kwam ik ook een 

stukje tegen met persoonlijke kenmerken van jullie beiden.  

 

Mark, ik pretendeer je vrij goed te mogen kennen en inderdaad het klopt, een songfestival 

kenner, een dierenliefhebber en een koningshuisfanaat, maar vooral een hele lieve, zorgzame 

en soms een ietwat te rationele jongen. Je positieve instelling, je drang naar rechtvaardigheid, 

je liefde en de hulp die je anderen, maar zeer zeker ook mij telkens weer geeft, zijn 

eigenschappen die ik enorm in je bewonder en aan je waardeer. Dankbaar voor alles dat weet 

je, en ik had geen betere vriend kunnen wensen. Noem het gerust een soulmate for life.  

 

Paulo, nog niet zo heel lang in mijn leven, maar inmiddels dusdanig vertrouwd dat ik wel durf 

te zeggen dat ik van je ben gaan houden. Een echt gevoelsmens, soms de "kat uit de boom 

kijkend", culinair zeer onderlegd, maar ook een enorme prater, maar dat is Mark ook, dus wat 

dat betreft zal het, lijkt me, nooit echt stil zijn bij jullie thuis.(lol).  

 

 



  

Al met al twee individuen die elkaar gevonden hebben en nu de stap nemen samen verder te 

gaan in dit leven. Een huwelijk, niet alleen gebaseerd op liefde maar ook, en dat is misschien 

nog wel het allerbelangrijkste, het elkaar vrijlaten en blind vertrouwen hebben in elkaar. 

 

Ga er maar aanstaan als "one of the best man". Een korte speech geven voor en over jullie. Los 

van elkaar en samen, al zoveel met ieder van jullie mogen delen en beleven. Het zou me zeker 

een maand kosten om al deze herinneringen te benoemen. Gaan we ook niet doen, echter wil 

ik wel de hoop uitspreken er nog vele mooie bij te mogen krijgen. De afgelopen dagen, maar 

ook zeker vandaag zijn er in ieder geval weer een paar hele bijzondere.  

Dank jullie wel hiervoor!! 

 

Mannen, ik heb zin in een drankje. 

 

Rest mij jullie, ten overstaande van al jullie vrienden, nogmaals, zoals ik dat reeds eerder 

tijdens jullie burgerlijk huwelijk afgelopen december deed, mee te willen geven; 

Respecteer elkaar, luister naar en zorg voor elkaar, want, en dat geldt voor jullie alle twee,  

je hebt goud in handen. 


