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STUUR UW REACTIE NAAR: Straatjournaal, 
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem of 
straatjournaal@gmail.com. De redactie behoudt 
zich het recht voor bijdragen in te korten.
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Traditie
Deze maand precies vijf jaar geleden werd Willem-Alexander tot koning gekroond. 

Nederland zonder koning(in) is bijna niet voor te stellen. De troon wordt al sinds het jaar 

1815 doorgegeven, maar hoe belangrijk is het voortbestaan van deze traditie eigenlijk?

OLIVIA VERMEULEN (15): 
“Ik heb er zelf niet zo veel 
mee. Koningsdag zorgt voor 
saamhorigheid, en de koning staat 
symbool voor ons land, maar 
verder heeft een koning niet veel 
invloed in Nederland. Naar mijn 
idee staat de koning hier ongeveer 
op gelijke hoogte als het volk.”

ANNIE VAN WERVEN (72): 
“Het is fi jn dat wij een koning 
hebben; dat verbindt. Hij is 
vaak aanwezig bij activiteiten 
en neemt deel aan verschillende 
festiviteiten. Gewoon van mens 
tot mens. Dat hebben wij nodig. 
Zonder koning wordt het een 
warboel.”

MARCEL SLOBBE (55): “Ik 
heb hier geen sterke mening 

over, maar ik denk dat een 
koning het volk verbindt: hij 

staat namelijk tussen de mensen. 
Het koningshuis biedt ook 

stabiliteit, dus ik vind het prima 
zo. Het koningshuis bestaat al zo 

lang, ik weet niet beter.”

JEROEN STACH (24): “Het 
hebben van een koningshuis 

is een prachtige traditie die 
wij in stand moeten houden. 

Het verbindt ons land. Wij zijn 
uniek in de wijze waarop we ons 

met het koningshuis profi leren 
en daarmee vormen wij een 

voorbeeld voor andere landen.”

MILIA JANSSEN (57): 
“Van mij mag het allemaal 
zo blijven, anders komt er 
iets anders voor in de plaats. 
Zelf zou ik nooit koningin 
willen zijn. Je staat dan áltijd 
in de belangstelling en als 
koning(in) kun je het nooit 
helemaal goed doen.”

MAURO LILIPALY (21): 
“Ik verdiep mij niet zo in het 
koningshuis. Enerzijds vind ik 
een koning overbodig, maar 
slechts een president, zoals in 
de Verenigde Staten, zou ik ook 
niet willen. In dat opzicht is het 
goed dat onze koning met de 
regering meekijkt.”

Noord-Hollanders | DEZE MAAND OVER:

Gulheid

Na tien jaar afwezigheid op de werkvloer 
van Straatjournaal maakte ik begin dit jaar 
mijn rentree. Tijdens mijn eerste arbeids-
periode bij deze straatkrant (1999 - 2007)
verloor ik een fors portie cynisme over de 
aard van de mens, doordat verkopers ver-
telden hoe lezers hen royaal hadden gehol-
pen of ronduit verwend. Een greep: dou-
ceurtjes met bedragen van twee, of zelfs 
drie nullen. Een traktatie in een restaurant, 
een plaats aan de dis bij mensen thuis, of 
schenkingen van etenswaar en kleding. En 
neem de verkoper die werd meegenomen 
naar een kledingzaak, waar hij van top tot 
teen in gloednieuwe merkkleding werd 
gestoken.
Zelfs toen Straatjournaal al lang mijn 
broodheer niet meer was, strooide ik nog 
met veel plezier de verhalen rond over al 
die goedgeefsheid. En weer terug op het 
oude nest merkte ik dat nog heel wat men-
sen hart hebben voor slechtbedeelden. De 
eerste geluiden over fi nanciële en materi-
ele steuntjes in de rug hoorde ik al direct 
na mijn comeback. En weer werd ik er blij 
van. De hulp aan de familie Alexandru 
spande de kroon. Meer dan tien mensen 
reageerden op ons verhaal over deze fami-
lie die tegenslag op tegenslag te verwerken 
heeft gekregen, fi nancieel aan de grond zit 
en ondanks de schrijnende omstandig-
heden een verweesd nichtje in huis heeft 
genomen. Tassen vol (nieuwe!) kinder-
kleding, schoenen, en speelgoed mochten 
we namens gulle gevers doorgeven aan 
de Alexandru’s. Ook kwamen er geld en 
niet-materiële steun, zoals het aanbod om 
vader Alexander te helpen bij het vinden 
van betaald werk.
Elke maand een blad mogen maken met 
leuke collega’s is een superbaan. Maar van 
dichtbij zien hoe gul en zorgzaam mensen 
kunnen zijn voor wie armoede, dakloos-
heid en eenzaamheid het leven vergallen, 
dát is een bonus van onschatbare waarde.

Anthonie Vermeer,
Projectcoördinator Straatjournaal

E
en zonnige maandagochtend in maart. 
Stipt op tijd loopt Ralph van Kasteren 
(42) - skateboard in de hand, shaggie 
tussen de lippen - het pleintje voor de 
bibliotheek in Haarlem op. “Met of 
zonder hoedje?”, vraagt hij, als foto-

grafe Heidi haar camera pakt. Het wordt mét 
hoedje, hoewel hij dit eigenlijk alleen tegen het 
zweten draagt. Tijdens het skateboarden bijvoor-
beeld. Dat doet hij het liefst ’s nachts, in een par-
keergarage, want dan kan hij tenminste allerlei 
capriolen uithalen zonder de aandacht te trekken. 
Hij legt uit dat zijn rechterlijke machtiging is ver-
lengd, waardoor hij weer gedwongen opgenomen 
kan worden als het mis gaat. “Ik moet dus geen 
woede-uitbarsting op straat krijgen ofzo. Dat kan 
gebeuren als een auto mij van de weg rijdt. Daar-
om probeer ik dat soort situaties te vermijden.”

Totaal verbouwereerd
Ralph is een van de vijf dakloze deelnemers van 
The Haarlem Project. Op 1 december kregen zij te 
horen dat ze waren uitverkozen voor dit bijzon-
dere experiment. Het ging nog bijna mis: “Mijn 
begeleider Gerard belde waar ik nou bleef. Wat 
bleek: ik stond bij de Raakspoort, het stadskan-
toor, terwijl de wethouder en de anderen op mij 
zaten te wachten in het Stadhuis!” 
Hij was totaal verbouwereerd, zegt hij over die 
bijeenkomst. “Maar het voelde ook als een soort 
erkenning. Voor mijn gevoel doe ik al zo lang 
mijn best om het goed te doen. En blijkbaar wordt 
dat gezien.” Eerst vertelde hij het aan zijn fami-
lie, en na een interview met Haarlems Dagblad 
wist iedereen het. “Zoiets houd je toch moeilijk 
geheim. Maar ik kreeg alleen maar positieve reac-
ties, iedereen was heel blij voor me.”

Hij heeft “een zwaar hoofd”, zegt Ralph. “Ik 
kan soms verdwalen in zware gedachten. Alles 
komt hard binnen bij mij - harder dan bij ande-
re mensen.” Vorig jaar zomer ging het mis: hij 
werd opgenomen in een psychiatrische kliniek 
in Poortugaal. Vervolgens raakte hij zijn woning 

in Schalkwijk kwijt wegens het veroorzaken van 
overlast. Sindsdien verblijft hij in de Velserpoort, 
een opvanglocatie van HVO-Querido, waar hij 
een ‘vast bed’ heeft. “Vanaf zes uur ‘s avonds 
mag je naar binnen, om elf uur gaan de deuren 
dicht, en om negen uur moet je weer weg. Wat ik 
overdag doe? Ik ben nogal een beweeglijk type, 
dus ik hol van hot naar her. Van de ene afspraak 
naar de andere, van hulpverlening naar gemeen-
teloket, of op bezoek bij mijn moeder. Ik wil altijd 
een heleboel doen op een dag, maar dat lukt niet 
altijd. Dat vind ik dan frustrerend.” Zijn prioriteit: 
weer een eigen woning vinden. Hij heeft inmid-
dels een urgentieverklaring, dus hij hoopt dat het 
snel gaat. “Maar ik ga niet over één nacht ijs; ik 
ga het aanbod goed bekijken. Ik wil een prettige, 
veilige plek.”

Elektrische gitaar
Pas als dát is gelukt, durft hij na te denken over die 
tienduizend euro die hij via The Haarlem Project 
tot zijn beschikking heeft. “Het geld staat nu vast, 
ik kan er niet bij. Op mijn eigen verzoek, want 
hoewel het heel veel geld lijkt, is het natuurlijk zo 
op. Ik wil het straks zinnig besteden. Een eigen 
bedrijfje beginnen, spullen kopen voor mijn nieu-
we huis. Of een mooi muziekinstrument, zoals 
een elektrische gitaar. Dat gaat nu niet, want waar 

moet ik het laten?” Hij speelt én luistert graag, als 
hij er de rust voor kan vinden. Bijvoorbeeld Steely 
Dan of Philip Glass. “Muziek is net als je hoofd: 
wat je mooi vindt, hangt van je stemming af.” 
Hij spreekt regelmatig met Rokus Loopik, coach 
en projectleider van The Haarlem Project. “Met hem 
overleg ik wat ik wil. Eerst wilde ik zo snel moge-
lijk met vakantie - even rust, even helemaal weg 
van alles. Maar dat idee heb ik weer een beetje 
laten varen. Want het gaat nu best goed met me. 
Waar ik naartoe wil? Bilbao staat bovenaan mijn 
lijstje. Daar staat een van de drie beroemde Gug-
genheimmusea. Ik houd van kunst, ik teken zelf 
ook graag. En het lijkt me gewoon een mooie stad 
om doorheen te slenteren. Misschien ga ik er als-
nog naartoe. Maar ik moet de rust eerst en vooral 
in mijn eigen hoofd zien te vinden.” 

Hoewel hij minstens elke dag wel één keer denkt: 
van mij hoeft het allemaal niet meer, is hij een positief 
mens, zegt Ralph. “I’ll never be clever, ken je dat num-
mer, van Herman Brood? Dat ben ik. Ik ben mis-
schien soms wat naïef en een beetje zwaarmoedig, 
maar ik bezit gelukkig wel enige humor en zelfspot. 
Dat is mijn redding in het leven, denk ik.” ■
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In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 4: Deelnemer Ralph van Kasteren

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 
www.straatjournaal.com 


