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Haarlem De redactie van het
Straatjournaal bevindt zich van-
daag de dag aan de Nieuwe Groen-
markt. naast Stem in de stad, het
centrum voor kwetsbare Haarlem-
mers. Een andere plek dan waar
het ruim twintig jaar geleden be-
gon voor Vermeer. Toen hij als
freelance journalist bij het daklo-
zenmedium binnenstapte, was de
redactie nog gevestigd aan de Kam-
pervest.

Tegenwoordig noemt Vermeer
zich geen journalist meer, maar
projectcoördinator van stichting
Straatjournaal. Al was sociaal on-
dernemer ook een passende titel
geweest. Of docent, want Vermeer
staat ook al jaren voor de klas als
leraar Nederlands. Een veelzijdige
man dus, dat is duidelijk. 

De hoofdredactie laat Vermeer
nu aan collega Gwendelyn Luijk.
Wel schrijft hij nog. „Want schrij-
ven is het mooiste wat er is. Naast

interviewen natuurlijk.” 
Met een glimlach denkt Vermeer

terug aan zijn eerste interviews. De
lange ontmoeting met Haarlems
bekendste dakloze en inmiddels
overleden ’Papa Jacco’ met kenmer-
kende borstelige lange baard.

Jaap Pop
En natuurlijk - hij moet er nog
steeds om lachen - zijn ’beroemde’
vraaggesprek met burgemeester
Jaap Pop in 1999. De burgervader
had duidelijk geen zin in het ge-
sprek met de vriendelijk ogende
verslaggever met zachte stem.

Een mooie anekdote is het. „Pop
liet tijdens het interview niets los.
Er kon ook geen lachje of grapje
vanaf.” Vermeer wijdt de norse
houding van de burgemeester
deels aan verkeerde verwachtingen.
„’Privé-Story-achtig-interview’”,
had zijn persvoorlichter opgeschre-
ven in zijn notitieblok. Dat klopte
helemaal niet, maar ja.”

Uiteindelijk dreigde de voorlich-
ter zelfs de subsidie stop te zetten als ik bepaalde uitspraken in het

artikel opnam. „Ik zei direct:
’Deal!’ Lachend: „We kregen name-

lijk helemaal geen subsi-
die. Nog steeds niet trou-
wens.” De toen 38-jarige
Vermeer gaf de burge-
meester een koekje van
eigen deeg met een hila-
risch artikel voorzien van
dito kop: ’Volgende vraag
graag’.

Het interview met de
weinig spraakzame burger-
vader steekt schril af tegen
de honderden bijzondere
gesprekken die de journa-
list in zijn loopbaan had.
Vermeer, die onder meer
schreef voor tijdschrift Pa-
norama, interviewde vele
beroemdheden uit de film-
en sportwereld. Van Salma
Hayek, autocoureur Alain
Prost tot Gerrie Mühren en
Johan Cruijff. De oud-journa-
list denkt met een ondeugen-
de grijns terug aan wat zijn
Panorama-tijd. ,,Alles kon en
mocht en tabaksfabrikanten
nog zorgden voor goede adver-
tentieinkomsten.”

Dakloosheid was toen geen
thema dat de ’cynische journa-
list’ bijzonder interesseerde.
„Ik geloofde niet echt in kleine
sociale projectjes voor kansarme
mensen. Ik zag je huis kwijtra-

ken als een vermijdbaar iets. Je
eigen schuld.”

Maar dit veranderde toen hij
voor tijdschrift Viva een reportage
maakte over een jonge dakloze
vrouw in Haarlem. „Tijdens een
stadswandeling vertelde ze me
haar levensverhaal. Dat raakte me”,
vertelt Vermeer. Niet veel later
reageerde de journalist op een
advertentie van het Straatjournaal.
Met zijn ruime ervaring werd de
freelancer al snel hoofdredacteur.

Bij het Straatjournaal kreeg
Vermeer meer oog voor kleine
sociale initiatieven. Ook ontdekte
hij dat ’iedereen dakloos kan wor-
den’. Twee personen zijn hem
vooral bijgebleven. „Een van onze
verkopers raakte op zijn 54e zijn
huis kwijt. Daarvoor was hij filiaal-
houder van een bank”, vertelt de
projectcoördinator.

Met de andere dakloze had Ver-
meer ooit het meest indrukwek-
kende interview uit zijn loopbaan.
„Dat was de zoon van ’Papa Jacco’.
In een lang gesprek vroeg deze

man zich af hoe het toch mogelijk
was dat hij tóch zijn vader achterna
was gegaan. Natuurlijk had hij als
zoon van een dakloze al wat baga-
ge. Maar hij had ook gewoon een
baan, een huis, de basis was er.
Toch voelde hij in zichzelf een
destructieve kant.” Vermeer is er
nog steeds van onder de indruk.
Om na een korte stilte te vervol-
gen: „En uiteindelijk raakte ook hij
alles kwijt. Net als zijn vader.”

Tienduizend
Door dit soort verhalen deed Ver-
meer extra zijn best om van zijn
’kindje’ een volwassen kwaliteits-
krant te maken. Ook buiten de
burelen zet hij een extra stapje.
Bijvoorbeeld door verkopers wat
bij te brengen. „Als je er zo uitziet,
koop ik geen krantje van je hoor”,
zeg ik wel eens. Zo toont Vermeer
zijn betrokkenheid naar de dakloze
verkopers op wie hij eigenlijk
super trots is.

Alle inspanningen te spijt, gaat
het minder voortvarend met het

Straatjournaal dan twintig jaar
geleden. Sindsdien zijn de maan-
delijkse verkoopcijfers gehalveerd
naar tienduizend exemplaren.
Desondanks houdt Vermeer vast
aan de klassieke methode van
persoonlijke verkoop in super-
markten of stations. „Dat is de
reden waarom we bestaan: dak- en
thuislozen een zinvolle tijdsbeste-
ding geven. De interactie tussen de

klant en de verkoper is cruciaal.”
Zo voelt Vermeer bijvoorbeeld

niets voor een online abonnement
(zoals het Amsterdamse daklozen
magazine Z, red.) op het Straat-
journaal. „Omdat de verkoper dan
helemaal uit het verkoopproces
wordt gehaald. Zorgen dat onze
verkopers zich ontwikkelen als
mens en ondernemer, blijft één van
onze hoofddoelstellingen.”

Bedelen
Trots vertelt Vermeer hoe een ver-
koper laatst uit Den Helder met de
trein naar Haarlem kwam om zijn
krantjes op te halen. Een QR-code
om digitale krantjes te verkopen,
zoals Utrechtse Straatnieuws-
verkopers doen, is wel een serieuze
optie die Vermeer nu onderzoekt.

Nog altijd is bedelen ten streng-
ste verboden voor verkopers. Ver-
meer roept klanten dan ook op
altijd een krant mee te nemen en
nooit geld te geven uit medelijden.
„Dat is een donatie. Als te veel
mensen dat doen, betekent dat de

doodsteek voor het Straatjournaal.
De verkoper hoeft de krantjes dan
niet meer in te kopen en dat onder-
mijnt onze doelstelling. Namelijk
hun ondernemersvaardigheden
vergroten.” Vermeer legt het vaak
uit aan mensen die bellen met
kritische vragen. 

Soms is een baan als krantenver-
koper een opstapje naar iets beters.
Zo ontdekte de destijds 50-jarige
Vasil bijvoorbeeld. „Toen hij een
verblijfsvergunning kreeg, nam de
manager van de supermarkt waar
hij kranten verkocht, hem direct in
dienst.” Voorbeelden van extreme
liefdadigheid zijn er ook. Zoals de
man die een verkoper pas zijn
winkel liet vertrekken als hij 1000
euro aan spullen had meegeno-
men. „Mensen met het hart op de
juiste plek.”

Voor Vermeer is het Straatjour-
naal nog altijd de juiste plek. „Ik
ben heel blij dat we iedere maand
24 pagina’s mogen vullen met
mooie verhalen. Eigenlijk heb ik de
mooiste baan die er is.”

INTERVI EW Anthonie Vermeer over een kwart eeuw Straatjournaal

’Geef nooit gewoon
geld, neem altijd 
een krantje mee’

Als ’cynische’ journalist geloofde hij nooit echt in
kleine sociale projectjes. Totdat hij zelf voor eentje
aan de slag ging: het Straatjournaal - de dak- en
thuislozenkrant. Om er nooit meer weg te gaan. Dit
jaar viert Anthonie Vermeer (60) het 25-jarig jubi-
leum van zijn ’kindje’.

Hein van der Steur •i
Straatjournaal
De eerste editie van het
Straatjournaal, opgericht door
Haarlems Dagbladjournalist
Richard Stekelenburg en
Release-medewerker Hugo Post
rolt in 1996 van de pers als
uitgave van stichting Release.
De krant is geïnspireerd op de
Londense Big Issue en Utrechts
Straat- nieuws. Op 26 mei 2000
richt Anthonie Vermeer
stichting Straatjournaal op.
Sindsdien wordt de krant iedere
maand verkocht door dak- en
thuislozen in onder meer
Haarlem, Leiden Alkmaar, Den
Helder en op Texel. Verkopers
kopen de krant zelf in voor 1,30
euro en verkopen ze voor 2,50. 

Ik ben heel blij
dat we iedere

maand 24
pagina’s mogen

vullen met
mooie verhalen

Antonie Vermeer bij op de redactie van het Straatjournaal: ,,Eigenlijk heb ik de mooiste baan die er is.’’ FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER


