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Het Nederlands van 
een zwijgzame koning
De taalvaardigheid van koning Filip

Koning Filip zit inmiddels ruim een jaar op  

de Belgische troon. Hoe doet hij het in talig  

opzicht? Redt hij zich in het Nederlands –  

toch niet zijn moedertaal?

ANN DE CRAEMER

Er zijn waarschijnlijk maar weinig Vlaamse 

huiskamers waar nog niet deze zinsnede is 

gevallen wanneer koning Filip het volk toe-

spreekt: ‘Hij kan het niet.’ Het was Herman 

Liebaers, voormalig grootmaarschalk aan het hof, 

die in 1990 in een interview met De Morgen de be-

roemde uitspraak ‘Hij kan het niet, hè’ over prins  

Filip lanceerde – en sindsdien zijn die woorden in 

het collectieve geheugen van de Belgen blijven han-

gen. Bij het begrijpt iedereen ook meteen waarover 

Koning Filip (samen met koningin Mathilde) nadat hij op de avond van zijn kroning onverwacht zijn volk had toegesproken. 

het gaat: het gehele koningschap van Filip, en dat 

omvat uiteraard ook zijn communicatievaardig- 

heden en beheersing van het Nederlands. 

 Filip zit sinds 21 juli 2013 op de Belgische troon, 

en dus is het na meer dan een jaar koningschap tijd 

om te onderzoeken of ‘ze’ gelijk hebben wanneer ze 

beweren dat hij ‘het’, in dit geval het Nederlands, 

(nog altijd) niet kan.

Houten klaas

Wie iets over het Nederlands van koning Filip wil 

zeggen, staat voor een andere opdracht dan wie  

zich over de taal van koning Willem-Alexander  

uitspreekt. Laten we een kat een kat noemen: de 

Nederlandse koning is een vlotte jongen, terwijl de 

Belgische vorst een stijve hark is. Toen Filip op de 

dag van zijn kroning een onverwachte avondlijke 

speech gaf, zei Peter Vandermeersch, Vlaams hoofd-

redacteur van NRC Handelsblad: “Hij was bijna een 

houten klaas die een presentatie op het balkon van 

het paleis gaf.” Vandermeersch vindt dat een koning 


