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Wij hebben tenslotte allemaal nieuwe tanden nodig

DAKLOZEN                  VAKBOND KRIJGT PR            IJS VAN DR IEDUIZEND EURO TEKST PETRA HUNSCHE · FOTOGRAFIE SANDER HEEZEN

H et was een bij momenten hilarische 

bijeenkomst, vorige week bij de prijs-

uitreiking aan de Daklozenvakbond (DDV) 

op de Nieuwe Herengracht. Met haar ze-

ventiende-eeuwse Hermitage-stijl leent de 

Hervormde Diaconie zich dan ook perfect 

voor een ideale voorstelling. Die begon 

deze keer op de binnenplaats met een vro-

lijk optreden van het koor De Straatklinkers, 

waar overigens niet de minste Amsterdam-

mers in meezingen (we gaan hier geen na-

men noemen). Na de eerste kleurrijke en 

tongstrelende hapjes, gepresenteerd door 

vrienden van DDV, etaleerde Patric Hartwig 

even later als geen ander de humor van de 

straat, met zijn oprechte uitstraling, zijn di-

rectheid en de komische noten in zijn Duit-

se accent. ‘Door deze prijs is er weer een 

klein lichtje aan de horizon verschenen, 

want het is voor ons elke maand weer vijf 

voor twaalf, wat zeg ik, vijf ná twaalf, zon-

der dit geld waren wij zeker in de mieze ge-

komen’, betoogde de vakbondsvoorzitter, 

chique in pak, zijn handen leunend op een 

katheder.

De eerste prijs van ‘Steuntje in de rug’ van 

Verzekeringsgroep Univé werd uitgereikt in 

de vorm van een grote nep-cheque van 

drieduizend euro. De spreker van deze co-

operatieve vereniging avant la lettre vertel-

de hoe de aangesloten leden in overgrote 

meerderheid voor de Daklozenvakbond 

hadden gestemd. Univé werkt al twee-

honderd jaar als coöperatie zonder winst-

oogmerk en de leden hebben het voor het 

 zeggen. ‘Misschien ook een goede verze-

keringsoptie voor onze vakbondsleden’, 

vond Patric Hartwig. ‘Wij hebben tenslotte 

allemaal nieuwe tanden nodig.’

De vakbond, bestaande uit een vastbeslo-

ten groep kernleden, is druk doende de 

enorme toestroom van mensen die nu op 

straat belanden in goede banen te leiden. 

De meesten daarvan blijken nog wel werk 

te hebben. Het nieuwste plan van de bond 

is een wooncoöperatie van tien mensen, 

waarbij, aldus de voorzitter, ‘vijf redzame 

bewoners een ondersteuning vormen voor 

vijf minder redzame bewoners’. Stadsdeel 

West bij monde van Carolien de Jong zeg-

de volmondig steun toe. ‘Maar we zijn liever 

niet alleen afhankelijk van de overheid’, al-

dus Hartwig, ‘dus we brengen zelf de 

meeste huur op en zoeken ook nog wat 

aanvullende steun van particulieren.’ Ook 

de befaamde pastor Joop Stam was, ‘met 

toestemming van de paus van Rome’, naar 

de Hervormde Diaconie gekomen om 

steun toe te zeggen. ‘Patric, ik heb veel van 

jou geleerd’, zei deze. ‘Het gaat om de 

waardigheid van dak- en thuisloze mensen. 

Want ga maar eens na: wat betekent het 

voor je zelfwaarde om steeds maar afhan-

kelijk te moeten zijn van anderen?’ 

Zie ook www.dedaklozenvakbond.blogspot.nl


