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

Hoe kan het dat voor de troonrede al van alles online staat?
“Daar ben ik nog steeds niet achter. Maar als alle 150 Kamer-
leden die stukken krijgen, is lekken moeilijk te voorkomen. 
Terwijl het echt verboden is.” 

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. Ondernemers willen weten waar ze aan 
toe zijn met de coronasteunpakketten, de woningmarkt moet 
aangepakt worden. En de rechter heeft besloten dat de stik-
stofuitstoot omlaag moet. Daarvoor zijn snel ingrijpende maat-
regelen nodig.” 

Is Prinsjesdag wel leuk zonder rijtoer, feestelijkheden 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, dat ga ik missen. 
Mensen stonden in alle vroegte al langs de route. En dan de 
aankomst bij de Ridderzaal van de parlementsleden met hun 
partners, in feestelijke kleding, en met al die hoedjes. Vorig jaar 
vond ik het Binnenhof net een bushalte met busjes die af en 
aan reden. De hele charme was weg.”
► PRINSJESDAG 2021  12.30  NPO 1  EN  18.20  NPO 2

Prinsjesdag 2021 is ook dit jaar anders. Geen rijtoer, en een troonrede in de Haagse Grote Kerk. 
NOS-verslaggever Marleen de Rooy blikt vooruit én terug. 
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‘De charme 
van Prinsjesdag

is weg’
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