
‘Prinsjesdag bestaat sinds 1814’, 
zegt Van Baalen. ‘Normaal is het 
heel vrolijk. Mensen uit het hele 
land komen uitgedost naar Den 
Haag om een glimp op te vangen 
van de koets met de koning en 
koningin. Door corona was ook 
vorig jaar al het feestelijke eraf. 
Geen rijtoer, geen koets, geen 
balkonscène.’   

90.000 
Zoveel stuks afval zijn er in 
Nederland opgeruimd tijdens 
World Cleanup Day. Dat is veel 
minder dan vorig jaar.  

Bijzondere toerist
Op een zandplaat vlakbij Schiermonnikoog 

is maandag een walrus gespot. Normaal 

gesproken leven deze joekels rond de 

Noordpool. Waarom dit vrouwtje besloot 

helemaal naar Nederland te zwemmen, is 

niet duidelijk. Misschien was ze op zoek 

naar eten of raakte ze in de war door het 

lawaai van schepen. Hopelijk zwemt ze 

straks zelf weer terug.

Koning Willem-

Alexander: ‘Ober, een 

uur geleden bestelde ik 

schildpaddensoep en die 

heb ik nog steeds niet 

gekregen!’ Ober: ‘Ach, 

hoogheid, u weet toch hoe 

traag die beestjes zijn!’ 

Prinsjesdag in een zeldzaam jasje
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KORT WEETJE

Geen grote beslissingen 
‘Nu wordt de troonrede ook nog eens 
uitgesproken onder een kabinet dat 
ontslag heeft genomen’, zegt de 
professor, die al tientallen troonredes 
heeft bestudeerd. Omdat het kabinet 
‘demissionair’ is, mag het geen grote 
beslissingen nemen. ‘Maar er zijn een 
paar onderwerpen die niet kunnen 
wachten. Zo wordt er extra geld 

uitgetrokken voor het klimaat en de 
bestrijding van criminaliteit. Daar moet 
de Tweede Kamer wel mee instemmen, 
anders komt er niets van terecht.’   

Ingewikkeld 
En dan is er óók nog het vormen van 
een nieuw kabinet dat maar niet wil 
lukken. Komt dat nog goed? ‘Normaal 
zeg ik altijd ja. Het is vaker ingewikkeld 

geweest en er is altijd iets op gevonden. 
Maar nu wordt er zes maanden na de 
verkiezingen nog steeds niet gepraat 
over hóe ze kunnen samenwerken, 
maar alleen over met wíe ze willen 
samenwerken. Hoe gaat het dan 
lukken? Bijzonder is wel, dat er voor 
het eerst een vrouw een hoofdrol 
speelt in de formatie. Dat is lang een 
mannending geweest.’ 
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Hallo allemaal, 
ik sta hier op het 

Binnenhof waar weinig te 
beleven valt...

Ik had m'n 
hoedje ook wel thuis 

kunnen laten...

Scoop, het is dit jaar 
anders. Iedereen zit 
in de Grote Kerk! 
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Dinsdag was het Prinsjesdag. 
Dan spreekt de koning de 
troonrede uit. Daarin staan de 
regeringsplannen voor volgend 
jaar. Maar dit jaar was alles 
anders dan normaal. ‘Écht anders’, 
zegt professor Carla van Baalen. 
Door Charlotte Goldhoorn


