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Toespraak Koningsdag 2014 

Wassenaarse Oranje Vereniging “Koningin Wilhelmina” 
 
 
Mijnheer de burgemeester, Mevr. Barth, Leden van de WOV, dorpsgenoten, 
Wat blikken wij terug op een indrukwekkende troonswisseling. 
 
Een overtuigende presentatie door onze nieuwe Koning, fraaie beelden, begeestering vanuit alle 
geledingen van de samenleving en vooral emotie. 
In tientallen landen en op alle continenten kwam de ceremonie aan bod in de belangrijkste tv-
journaals. 
     
Maar was de troonswisseling wel de eerste vuurproef van onze nieuwe Koning? 
     
Neen, dames en heren, de echte beproeving volgde met een vertraging van enkele weken. Het 
kennismakingsbezoek aan onze oosterburen. De ontmoeting met de politieke en zakelijke top van 
onze belangrijkste handelspartner Duitsland. De ontmoeting met Duitse bondskanselier, Angela 
Merkel, De ontmoeting met de Duitse president, Joachim Gauck De ontmoeting met de topman van 
Daimler, Dieter Zetsche. 
     
Het gemak waarmee de jonge Koning zich staande houdt in gezelschap van captains of industry roept 
historische associaties op. 
Ja inderdaad, een beetje met de souplesse van zijn grootvader Bernard. 
     
Maar zijn inspanningen gaan verder. 
Handelsbevordering door onze Koning omvat meer dan het openen van deuren en het ondersteunen 
van ad hoc transacties. 
Ik zie structuur. Focus. Een sectorbenadering. 
Denk maar aan zijn deskundigheid en betrokkenheid bij de weg-en waterbouw. 
Of de glastuinbouw. 
Of de logistiek. 
Ik zie het vermogen om deze belangrijke bedrijfstakken in totaliteit voor het voetlicht te brengen 
     
De vergelijking met de visionaire Koning Koopman Willem I kan ik nog niet maken.  
     
Hem memoreren in het jaar waarin wij stilstaan bij 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is wel gepast. 
Wat mij betreft is onze eerste koning nog steeds een van de grootste sterren uit onze Oranje 
dynastie. 
Een man die tijdens zijn jonge jaren in Engeland getuige was van de industriële revolutie en bij zijn 
terugkeer in Nederland, na het vertrek van de Franse bezetter, voornamelijk lamlendigheid aantrof. 
Met vernieuwende ideeën en initiatieven (denk aan de aanleg van spoorwegen en kanalen, de 
oprichting van de Nederlandse Handelmaatschappij) is hij betekenisvol geweest voor het economisch 
ontwaken van ons land. 
     
Terug naar hier en nu. 
Een bijzonder productief jaar voor ons Staatshoofd. 
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Met circa 200 publieke optredens en veel werk achter de schermen, zoals gesprekken met ministers, 
ambassadeurs en het tekenen van wetten. 
Opvallend goede samenwerking met Koningin Maxima.  
Overigens een Koningin die in haar rol als speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN met 
thema’s als micro kredieten, inclusieve finance genaamd, belangrijk werk verricht in 
ontwikkelingslanden. 
     
Maar ook een jaar met tragedie. 
     
Het overlijden van Prins Johan Friso. 
Een gebeurtenis die samenviel met onze Oranje Feest Week en wat voor ons als WOV een worsteling 
vormde. 
De kermis afzeggen, de kinderen wegsturen of business as usual. 
In overleg met de kermisexploitanten en de gemeente hebben wij gekozen voor een waardig 
moment van stilte tijdens de eerste avond van de oranje kermis. 
En dames en heren, echte stilte op de kermis, dat is uniek en maakt indruk. 
     
Een jaar met waardering.  
     
Een indrukwekkend groot gedeelte van de Nederlandse bevolking is goed te spreken over het eerste 
jaar van ons staatshoofd. Waardering voor zijn activiteit en benaderbaarheid. 
     
Afrondend, 
     
Vandaag vieren wij natuurlijk de verjaardag van de Wassenaarder Koning Willem Alexander. 
Met blijdschap. 
Daarom wensen wij het staatshoofd, onze dorpsgenoot, geluk en voorspoed. 
Vandaag vieren wij ook wie wij willen zijn. 
Met elkaar, vrolijk, feestelijk en muzikaal. 
In harmonieuze samenwerking met de Gemeente Wassenaar 
Een dag van samen zijn.  
Maar vooral dames en heren... een dag van Eenheid 
     
Jan Stallinga 
Voorzitter Wassenaarse Oranje Vereniging 
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