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Het is eigenlijk niet eerlijk. Wat 

een kroonprins ook allemaal 

in het openbaar presteert en 

presenteert, de foutjes blijven hangen. 

De verwijzing naar de “open bron” om 

zijn Argentijnse schoonvader te verdedi-

gen, de verhaspeling van een Mexicaans 

spreekwoord (waardoor hij het onge-

wild had over een slapende garnaal die 

‘naar de kloten ging’) en uit zijn kinder-

tijd: “Alle Nederlandse pers, opgerot!” 

Het zijn eindeloos hervertoonde voor-

beelden in de categorie ‘een beetje 

dom’. Maar al jaren werkt hij hard aan 

zijn naschoolse opleiding, die hem ook 

veel leert over spreken in het openbaar. 

Wat zijn de resultaten van zijn retori-

sche vorstenschool? 

t FU N C TI E S

Willem-Alexander is niet op zijn mondje 

gevallen. De spreekangst van de Engelse 

koning George VI is hem gelukkig 

vreemd. Op school in Den Haag, gedu-

rende zijn verblijf aan het United World 

College in Engeland, tijdens zijn univer-

sitaire opleiding geschiedenis en in het 

Leidse studentenmilieu heeft hij vol-

doende vrijheid gekregen in het spreken 

voor een groep. Overigens zonder er 

een ‘Leidsche beck’ – inclusief bekakte 

uitspraak en arrogante uitstraling – aan 

over te houden.

 Enige vrijheid van spreken is belang-

rijk, maar een goed spreker moet ook 

weten waar hij over spreekt. Na zijn 

studie geschiedenis, en een introductie-

programma bij het Instituut Defensie 

Leergangen, zat de opleiding er voor 

de prins dan ook bepaald nog niet op. 

Hij heeft zich daarna binnen een ver-

bazingwekkend aantal functies, neven-

functies en erefuncties verdiept in tal-

rijke sectoren van de maatschappij. Zo 

werd hij lid van de Raad van State om 

het bestuur van het land te leren door-

gronden; daar volgde hij de beraad- 

slagingen van door de wol geverfde  

bestuurders. En hij werd lid van het  

Internationaal Olympisch Comité (met 

als adviseur Erica ‘jullie zijn allemaal 

kanjers!’ Terpstra). 

 Ook manifesteerde hij zich op mili-

tair gebied. In kleurrijke rangen en 

functies te land, ter zee en in de lucht 

maakte hij kennis met de doelgericht-

heid van de militaire communicatie. Als 

beschermheer heeft hij zich kunnen in-

zetten voor de Nederlandse Hartstich-

ting, de Koninklijke Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen, voor de 

Erasmusprijs en het Oranje Fonds en – 

opnieuw binnen het leger – voor de  

veteranen. 

 En dan is er natuurlijk sinds 1997 zijn 

spraakmakende passie voor het water-

management. Op aanraden van zijn  

vader werd hij voorzitter van de Advies-

commissie Water en van de Adviesraad 

voor Water en Sanitatie van de secreta-

ris-generaal van de Verenigde Naties. 

 En daarmee zijn alle functies nog 

niet genoemd; de lijst telt er in totaal 

ruim twintig. In de loop van de jaren 

heeft hij in al die gezelschappen vele 

toespraken gehoord, en nog belangrij-

ker: gehouden. 

t PER SOO NL IJK E  ELEMENTEN 

Die toespraken zijn misschien niet alle-

maal bewaard gebleven, maar de Rijks-

voorlichtingsdienst heeft er vanaf 1999 

ruim 185 gepubliceerd op www.konink-

lijkhuis.nl. De meeste toespraken hield 

hij in het Engels, op staatsbezoeken, 

handelsmissies en watercongressen in 

het buitenland, maar natuurlijk waren 

Prins Pils, hossend tussen de hockey-

meisjes, maar verkrampt als de micro-

foon openstond en de camera’s liepen. 

De beeldvorming zat niet mee. Er  

volgde een uitgekiende strategie van 

retorisch warmlopen binnen het water-

management en talrijke nevenfuncties. 

Wat heeft deze praktijkopleiding tot 

redenaar de kroonprins gebracht?

Van watermanager tot 
spraakwaterval?
Willem-Alexanders toespraken

Jaap de Jong

V

Willem-Alexander bij de uitreiking van de Erasmus-

prijs 2012. 
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