REPORTAGE OOIT SU CCESVO LLE DAK LOZENKRANTEN ZIEN OPLAGE DALEN

laatste Straatnieuw
De oudste

,'an de balie van hN Straatni 'uws-

kantoor aan hel Jansw ld druppelen

thuisJozenkrant
Straatnieuws
verschijnt zaterdag

de verkopen bin nen om hun slap 'I
kranten op te halen , Bert IS een ver·
]'opervan de oude stempel. AI jaren
stllat hIj dagelijk~ op zijn ~ lek bij dl'
roltrap bil de V&D In Koog Calhalilne_ "traatnieuws mag dan bedoeld
zijn al - op!-ott.'ker voor hem - regelmaat in zijn leven en wa l geld -- Bert
liel hel eerder anderso m. 'Sommige
mf'n en knappen echt op als i een
praatje met Ie maak: HIJ heeft la,t
van '1lCIoidplfn en een omber ge-

nog één keer.
V~( 'J ju.1M ~Ol!L

,{

Anna van den Breemer
Utrecht
Als een keizer op zijn [fOOn zit de 68Jarige Henk van de I [ale! bij de ingang van de I'IU5mdrkt ailn de
Urrechtse Voorstraat. Hij verkoopt de
dak

en

Ihui~lo7.enkr ;mt

. Foto ivo VaD der Ben t

De Nede, I,md~e straalkranten werden opge richt in de eers tf' nelfl van
de Jaren negent ig naa r voorbee ld
van The Big Issue ij I !_oncien, de eerste daklozenkrant va n Europa. Met
hel Haag,; Straatnieuws, het Amsterdamse Z!, het Haarlems Straatjournaai, De Zelfkram in 's-Hertoge n·
bosch en De Riep~ In Groningen,
FrIesland en ;)renthe telt Nederland
nog Vijf dak- en nluislozen kranten_
In 2009 wart>n J"t er nog zever!.
Na de een ultzendfng va n het program ma Radar over louche dakloze-nklanten - die nïet nastreefden
daklozen verder te helpen- sloegen
de straatk ran t en de handen ineen
voor een officieel keurmerk om du idelijklleid te sch eppen voor de con su ment. Het keurmerk beteke nt dat
de kran ten zijn aangeslote n bij het
INSP, het Internê1tlonai Net werk
Slreet Papers.

De Oost-Europese verkopers spreken nIer goed Nl!derlands
II de kra nt als re illregraliemiddel
li jk"! bij deze groep minder op ce
gaan. Dit beeld werd vorig jaar versterkt door de publicitei t ron d het
louche Do /dnzenwoord lut Ilrussel;
een o nofficieel krantje met copy·pasC Jrrikclen van imernet d a t verkocht
werd door Roemenen en Bulgaren.

voel' nu hiJ weet dat de kram stOPL
'Ik ken de meru ...n in Hoog CathartJne n go i de rommel weg. Ik ben het
visitekaartje.'
Voor één banl betal en de dak- en
thu islozen 75 cen t, d ie ze ve lvolgens
voor het dub ele kurulen verkopen.
Er zij n voorbijgangers die geld geven
mcw r voor de krant bed nken. 'Goedhpdoeld maa.r fu nes t voor de toe-

Straat-

n;ellWS, maar past ookop honden , bewaakt boodschappentLIssen en belt
met de bedri jfsleider al~ de nessenautomaat naast hem vol zit. Hel personeel van de 'upem1arkt zette d~
grOle zwarL~ stoel speciaal voor hem
neer. 'Kijk. eer l Goedemorgen en
dan Vllil" tdXl:'erL hij de boodschap·
pen van de politieman die lang .. hem
loopt. Het is hetochtendritueel zoals
dat ,11 jaren 10 gaal. Me hel verschil
dat Van Hazel in zijn hand de een-nalaatste editie van de krant heeft.
Zaterdag ·versd1ilnt stma Ln ieuws,
de oudste "krant voor dak- en thuislozen in Nedel !and, voor de laatste
kee r. Wegens teruglopende verkoopci jJc rs is het til1 i1 llC1 eel niet la nger
1 aal baar de kran t in Kilver um,
Amersfool'l: en Utrecht uit te brengen. De oplag d.aalde ·Inds Z008 tOL
minder diln 10 dulzen kranLen per
maand , In rebru. li hield de Rotterdamse SLI'l.lt!<rarit hel al voor gezi en
en in Nilmegen en Apeldoorn l W" de
~traatkranl er 'aren geleden de te kker uit.
'De cr isL raakt oudere dames en
m tnde r kapitaa lkrach tige mensen en
laat dat nel degene n zijn dJe vaak een
mntje kopen', zegt hoofdredacteur
Frank Dri s. Maa r ddt Is niet de nigc
reden. 00 het imago V,1I1 de straat-

Henk van de Ha2el, verkoper van Straatnieuws.

kramverkoper is aan verandering onderhevig. Begon Straatmeuws In JY94
met d . as~leke da klm~e als v rkoper,
vaak verslaaid aan d rugs of alcohol,
têgenwoordJgzij n hel vooral Oost·Eufopea ne n die bi j de supermarkten en
op het station staan.
'Onopgeleide
geluksz.oekers·,
noem t Dries hen en ze kun nen op
minder sympathie rekenen van VOO f-

bilganger~.

koms l van d da k- en chul\lozenkrant', zegt fr.mk Dne5 vanachrer
lijn laplop. sigaar en koffie binnen
handbereik. Want verko pers nemen
op die manier minder kranten af en
hierdoor dalen de verkoopcijfers el~
Illgen tie kost.:-n. 'Hel Is een l1drrlnek·
kig misverstand dat we gesubsidiCC I d worden door de gem ent!! We
ZIjn t' n bedrijf met een sodolal doel.'
Sommige verkopers blijven hangel' voor b.lkje korfje in 'de huiskamer' zoab d~ ontvang 'lruimte
wordt gen()emu. Stagiail Wllllam
Schot heeft vanddag box... n cn lijn
d iscman Illeegenomen om Neut rlands\: woordjes te len.:n aan d Bu!giLUSL Hu~cill, De laall s kom[
voon uit her nIeuwe coachlngpru.
lect MaM nu de kram Stopt. 11111 er
urgen lere zake1l; HU5'icm hcdt '01·
geode maand geen werl meer. fle
verkopers van Oost-Europese komaf
zullen ga an zwartwerken of mis·
schien terugv.ll1"llln de Idl'ine cnmi·
naJitelf, denkt Drie
Henk van d "azei i~ van plan le
bliJ' en zit! n waar hil zit, op zijn
~toei in de rlu5nlarkl. Ook l.Onder
hel Utred1t~e Straatniellws. Hij heeft
dl een teleloomje gepleegd naar de
hooldr~dacteur van de Haarlemse
slfaatbanl. Hjj wil die In Utrecht
gaan verkopen. Vorig jaar benadrukten de dak- _n th l1islozenkranren,
door midde l va.n een keurmerk, nogmaals o m niet in elkaars verspre.idingsgebied le gaan staa n. El e kram
kreeg ee 1 bepaald gebi ed waar de
kran t verkocht mag worden , om con
cm rcntie te voorkomen. Toch is het
waarsch.i jnli jk da l er binnenkon in
Utre h r en omstreken een ratjetoe
van
k- en thu islo?enk ram n verkoch t g aan worden. De winkeliers tn
de bûurt hebben aangeboden Henk
van de Hazel fin ancieel re hel pen,
macH dat wilde hij niet. 'Ik wil iets te
doen he bben. Als i maa r zelf voo r
mij n hond kan zorgen . dan v ind Ik
het pri ma.'

