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achter. Maar als alle 150 Kamer-
leden die stukken krijgen, is 
lekken moeilijk te voorkomen. 
Terwijl het echt verboden is. 
Natuurlijk is er ook een soort 
competitie tussen de verschil-
lende media, wie als eerste de 
stukken heeft.” 

Heeft Prinsjesdag met een 
demissionair kabinet wel 
waarde? 
“Er spelen nu zoveel urgente 
kwesties dat het kabinet, ook al 
is het demissionair, het zich 
niet kan permitteren bepaalde 
besluiten uit te stellen. Onder-
nemers willen weten waar ze 
aan toe zijn met de corona-
steunpakketten, de woning-
markt moet aangepakt worden. 
En de rechter heeft besloten 
dat de stikstofuitstoot omlaag 
moet. Daarvoor zijn snel ingrij-
pende maatregelen nodig.” 

Is Prinsjesdag wel leuk 
zonder rijtoer, feestelijk-
heden en Ridderzaal?
“Tja, het zal heel anders 
zijn. In 2018 en 2019 vond 
ik het zo leuk om mee te 
maken met al dat publiek 
en parlementsleden met 
hun partners, in feeste-
lijke kleding. Vorig jaar 
vond ik het Binnenhof net 
een bushalte met busjes die 
af en aan reden.”

Is de periode rondom 
Prinsjesdag de meest 
hectische voor jou?
“Normaal gesproken wel, maar 
het afgelopen jaar waren er 
meer zaken die om aandacht 
vroegen. We hadden de toesla-
genaffaire en de enquête daar-
over, het kabinet dat viel, er 
waren verkiezingen, en dan 
hadden we ook nog corona met 
alle persconferenties en steun-
maatregelen. Het was bizar 
druk. Mijn vrienden konden 
thuis werken en klaagden 
erover dat het zo rustig was. 
Voor mij was het tegenover-
gestelde waar.”

In 2018 werd je ‘beroemd’ 
omdat je als eerste uit de 
miljoenennota publiceerde. 
“Haha, ik werd zelfs gevraagd 
voor Pauw. Maar ik kreeg geen 
USB-stick toegestopt of zo, 
hoor. Ik was toen net in Den 
Haag begonnen en had me als 
financieel deskundige erg 
verdiept in de begroting en met 
veel mensen gesproken. En zo 
kwam ik zelf tot de kerncijfers 
die veel zeiden over de te 
verwachten besluiten en 
economische groei. Ik had 
helemaal niet door dat het zo’n 
thema was!”

Hoe kan het toch dat de 
avond voor de troonrede al 
van alles online staat?
“Daar ben ik nog steeds niet 

Prinsjesdag is ook dit jaar anders. Geen rijtoer en een troonrede in de Haagse 
Grote Kerk. NOS-verslaggever Marleen de Rooy blikt vooruit én terug. 
‘Het was een bizar druk jaar.’

‘Het Binnenhof was net een bushalte’
Politiek verslaggever Marleen de Rooy is bij Prinsjesdag
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