
 …In het jaar 2019 ontving De Rust-
plek in Amersfoort 130 aanvragen 
voor tijdelijk onderdak. Een stijging 
van zeventig procent in vergelijking 
tot het jaar daarvoor.

 …Het vrijwilligersnetwerk werkt zo 
goed, dat het op verschillende 
plaatsen in Nederland navolging 
krijgt.

 ▶ Amersfoort
Het stereotype beeld dat een dakloze 
een junk of een zakkenroller is, klopt 
volgens Udo Hermann allang niet 
meer. Hij is samen met zijn vrouw 
Jutta een van de initiatiefnemers van 
De Rustplek. ‘De nieuwe daklozen, 
dat zijn mensen die redelijk zelfred-
zaam zijn. Ze zijn niet verslaafd. Vaak 
werken ze gewoon. Maar door een 

echtscheiding, financiële problemen, 
baanverlies of gewoon door domme 
pech, dreigen ze op straat te belan-
den. We hebben tieners die het tijde-
lijk thuis niet meer kunnen rooien en 
even een adempauze nodig hebben. 
Officiële instanties hebben lange 
wachtlijsten. Maar wij zijn een infor-
meel netwerk en kunnen snel scha-
kelen.’
Niet alleen jonge mensen kloppen via 
de website aan voor tijdelijk onder-
dak bij De Rustplek. ‘Pas hadden we 
een 65-plusser die al haar geld had 
uitgegeven aan een wetenschappelijk 
onderzoeksproject, ze was bezig met 
een promotie. Daardoor was ze in 
persoonlijke problemen geraakt. Ie-
mand met een afgeronde universi-
taire opleiding en een welgesteld le-
ven. Je kan zomaar op straat komen 
te staan. Sinds ik bij De Rustplek ac-
tief ben, kijk ik nergens gek meer van 
op. Iedereen kan tijdelijk op een zij-
spoor belanden in zijn leven.’

huizenmarkt
Hermann: ‘Onze gastgezinnen stellen 
hun huizen korte tijd open voor 
mensen in nood. Aanleiding is dat er 

nauwelijks sociale huurwoningen 
voorhanden zijn. Dat leidt tot schrij-
nende situaties. De gemiddelde 
wachttijd voor een sociale huurwo-
ning in Amersfoort is negen jaar! De 
huizenmarkt zit helemaal op slot.’ 

Vanuit die nood werd De Rustplek 
geboren.
Het idee ontstond acht jaar geleden, 
toen enkele gezinnen van de Baptis-
ten Gemeente Amersfoort hun huis 
openstelden voor mensen die tijde-

lijk tussen wal en schip raakten en 
onderdak nodig hadden. Inmiddels is 
de groep uitgedijd tot ruim vijfen-
twintig gezinnen uit tien verschil-
lende kerken.
‘We worden steeds weer verrast dat 

Een rustplek voor wie opeens op straat belandt

Het kernteam van De Rustplek bestaat uit (van links naar rechts) Udo, Esther, Rosanne, Wiebe en Jutta. ‘Wij vormen 
een informeel netwerk, we kunnen snel schakelen.’

Marjon Snel nd.nl/nederland beeld Cees Wouda

‘Er is een nieuwe 
groep daklozen 
die je vroeger 
nauwelijks zag.’

anp nd.nl/nederland   

Politie geeft 
inkijkje in 
onderzoek 
bombrieven

 ▶ Amsterdam
De politie heeft een inkijkje gege-
ven in het onderzoek naar de bom-
brieven die de afgelopen weken 
zijn verstuurd.

Recherchechef Olivier Dutilh van de 
Amsterdamse politie zegt tegen De 
Telegraaf dat het voornaamste aan-
knopingspunt een papieren zakje is 
met een aanzicht van Delft dat in sou-
venirwinkels te koop is. Daarin is tel-
kens de explosieve stof aangetroffen. 
‘Het is ongeveer net zo groot als een 
post-it note of een dubbelgevouwen 
portemonnee. We hebben goed in 
kaart gebracht waar ze te koop zijn en 
hopen dat er mensen zijn die iets op-
vallends hebben gezien bij iemand 
met betrekking tot deze zakjes’, zegt 
Dutilh. ‘Wanneer iemand zonder dui-
delijke reden om meer van dit soort 
zakjes heeft gevraagd in een winkel of 
deze om onduidelijke reden in be-
hoorlijke hoeveelheid bezit of heeft 
besteld, is dat voor ons interessant.’
De recherchechef geeft verder aan dat 
de zwaarte van de explosieven mee-
valt. ‘Je zult bij een ontploffing geen 
ledematen verliezen, maar brand-
wonden zijn wel mogelijk. We kun-
nen niet uitsluiten dat er poststukken 
volgen met zwaardere explosieven.’ 
De dader eist verschillende bedragen 
in bitcoins. Om de afzender te pakken 
te krijgen, trekt de politie volgens Du-
tilh ‘alle registers open’. Justitie heeft 
een beloning van 15.000 euro uitge-
loofd voor de gouden tip. <

Raoul du Pré / vk nd.nl/politiek beeld mecanoo

Weer plan Nationaal Historisch Museum
 ▶ Den Haag

Tien jaar na de roemloze stranding 
van hun vorige poging, lanceren 
CDA en SP een nieuw plan voor een 
Nationaal Historisch Museum. De 
partijleiders Pieter Heerma en Lilian 
Marijnissen menen dat de tijd nu 
wel rijp is.

Om te voorkomen dat het plan met-
een weer vastloopt op onenigheid 
over de opzet, het ontwerp, de locatie 
of het budget laten de twee zich niet 
uit over de details. Het gaat hun nu 
eerst om het idee, betogen ze samen 
in het AD: nog meer dan in het eerste 
decennium van deze eeuw zien zij nu 

toenemende polarisatie over de iden-
titeit van de Nederlandse samenle-
ving. Een museum zou meer histo-
risch besef moeten kweken en de 
saamhorigheid moeten bevorderen.
De twee beseffen dat zij een gevoelige 
snaar raken. Het vorige initiatief werd 
geen succesverhaal. In 2006 sloot het 
CDA zich aan bij een langgekoesterde 
wens van toenmalig SP-voorman Jan 
Marijnissen om een Nationaal Histo-
risch Museum te stichten en zo het 
historisch besef te bevorderen. De 
toen nog splinternieuwe Canon van 
Nederland moest als uitgangspunt 
dienen. Dat leidde meteen tot verhit 

debat. Tegenstanders vonden het 
overbodig of vreesden dat het zou uit-

monden in een manifestatie van nati-
onalisme. Bestaande musea, zoals het 
Rijksmuseum, vreesden de nieuwe 
concurrentie.
Na veel getouwtrek koos het vierde 
kabinet-Balkenende voor Arnhem als 
vestigingsplaats, hoewel het eigenlijk 
al aan Den Haag was beloofd. Vervol-
gens ontstond grote onenigheid over 
de opzet, nadat de kwartiermakers de 
Canon van Nederland hadden losge-
laten als uitgangspunt. In plaats daar-
van moesten er ‘werelden’ komen, 
zoals ‘oorlog en vrede’ en ‘land en wa-
ter’. Jan Marijnissen reageerde woe-
dend. Toen vervolgens ook nog ruzie 

uitbrak over de locatie binnen Arn-
hem en de eerste forse kostenover-
schrijdingen opdoemden, trok het 
eerste kabinet-Rutte de stekker uit 
het project.
Het Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem heeft zich ontfermd over 
de canon van de Nederlandse ge-
schiedenis, in samenwerking met het 
Rijksmuseum. Die canon zelf is ook 
onderwerp van debat. Onder voorzit-
terschap van historicus James Kenne-
dy is een commissie bezig met de eva-
luatie van de Canon, die op veel 
scholen wordt gebruikt als houvast in 
de geschiedenislessen. <

Artists impression van het Nationaal 
Historisch Museum in Arnhem.
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Merel Huizinga is 
Amsterdammer 2019

 ▶ Amsterdam
Zangeres en mezzosopraan Merel 
Huizinga is verkozen tot Amster-
dammer van het Jaar 2019. Ze kreeg 
de prijs zaterdagavond tijdens een 
awardshow in Internationaal Thea-
ter Amsterdam uit handen van bur-
gemeester Femke Halsema. De zan-
geres kreeg 25 procent van de ruim 
22.000 uitgebrachte stemmen. <



Hans-Lukas Zuurman nd.nl/nederland beeld nd

Racham zoekt een thuis 
voor ex-prostituees
In Den Haag werkt stichting Ra-
cham aan het oprichten van een 
woon-leerhuis voor ex-prosti-
tuees. Hans Dingemanse nam er 
samen met zijn vrouw Marieke 
het initiatief voor. In het dage-
lijks leven werkt hij als regio-
manager bij het Leger des Heils.

 ▶ Den Haag

 ■ Wat bent u van plan?
‘In Den Haag, buiten het centrum, 
willen we een huis met vier woon-
lagen realiseren waar maximaal 
acht ex-prostituees kunnen ver-
blijven. Zelf gaan mijn vrouw en ik 
met onze dochters van 17 en 21 
jaar dan op de begane grond wo-
nen. Op die manier zijn we naaste, 
betrokken buren voor hen, terwijl 
de vrouwen zelfstandig wonen. In-
dien nodig zijn we er om een 
praatje te maken. Hun privacy 
wordt gerespecteerd, ze betalen 
huur en mogen er maximaal twee 
jaar wonen. Er zal een woonkeu-
ken als ontmoetingsplek komen 
waar we met elkaar kunnen eten, 
koffie drinken of gewoon gezellig 
kunnen kletsen.’

 ■ Hoe ver bent u met de reali-
satie?
‘We zijn op dit moment bezig met 
het werven van fondsen en hebben 
al enkele ondernemers gevonden 
die in dit project willen investeren. 
Alles staat in de steigers. Er is maar 
één prangende vraag: waar vinden 
we een geschikt pand? We zijn 
daarom “verslaafd aan Funda” op 
dit moment, maar grijpen tot op 
heden steeds mis. We willen het 
liefst zo snel mogelijk van start en 
we hopen dat het dit jaar gaat luk-
ken.’

 ■ Hoe kwam u op het idee om 
zo’n woonvoorziening te star-
ten?
‘Mijn vrouw en ik voelen ons 
maatschappelijk behoorlijk be-
trokken. We hebben bijvoorbeeld 
jarenlang crisispleegzorg gedaan in 
ons gezin. En voor de christelijke 
hulporganisatie De Haven bezoekt 
mijn vrouw al jaren in Den Haag 
de ‘raamstraten’. Dat is ontstaan 
toen wij ooit tijdens een voedsel-
uitdeelactie op de Keileweg in Rot-
terdam vrouwen zagen tippelen. 

Ze bezoekt seksclubs om te spre-
ken met prostituees en vooral naar 
hen te luisteren, hun een alterna-
tief te bieden en te wijzen op bege-
leiding, taalles of begeleiding naar 
werk. Ook stimuleert ze hen met 
een uitstapprogramma mee te 
doen. Ze merkt dat ze soms armen 
tekortkomt in het aanbieden van 
die hulp en dat het vaak aan huis-
vesting ontbreekt. Zo ontstond het 
idee om een woon-leerhuis voor 
ex-prostituees te starten. Als aan-
vulling op het werk van De Haven, 
maar ook op dat van de Stichting 
Hulp en Opvang Prostitutie en 
Mensenhandel (SHOP) die in Den 
Haag actief is. We kozen daarom 
bewust voor een eigen stichting. 
We zijn zelf christen en doen dit 
uit naastenliefde – dat drijft ons 
– maar het is geen evangelisatie-
project. We willen vooral een vei-
lige plek bieden van waaruit deze 
vrouwen hun leven opnieuw kun-
nen opbouwen.’

 ■ Wat betekent Racham?
‘Racham betekent barmhartigheid. 
Het is opvallend hoe vaak je die 
term in de Bijbel tegenkomt. Het is 
bewogenheid tonen naar mensen, 
je huis delen en hen onvoorwaar-
delijk welkom heten. De vrouwen 
die wij helpen worden niet gezien, 
maar bekeken. Het gaat de man-
nen alleen om hun lichaam. Wij 
kijken ze in de ogen met de liefde 
van Jezus en waarderen hen als 
vrouw, zonder veroordeling. En 
dat werkt. Ze hebben weinig per-
spectief. Juist hun willen we een 
plek bieden waar ze zichzelf dur-
ven zijn en waar er veiligheid, 
rust en positieve aandacht is.’

Hans en Marieke Dingemanse 

mini-interview

er zo veel bewogen gewone mensen 
zijn die hun tijd en hun huis met 
woonkamer, keuken, wasmachine en 
tuin willen delen met vreemden die 
bij niemand anders terechtkunnen.’
Rosanne en Wiebe, jonge dertigers 

met twee kleine kinderen, krijgen 
binnenkort al hun achttiende gast via 
De Rustplek in huis. ‘Ik ben opge-
groeid in een christelijk gezin. Gast-
vrijheid stond bij ons altijd hoog in 
het vaandel, dat heb ik van huis uit 
meegekregen. Het hoort bij mijn ge-
loof. Daarom sloeg het idee van De 
Rustplek direct aan. Met zoiets sim-
pels als het delen van je leven, kun je 
veel betekenen voor een ander.’
Hermann benadrukt dat hun vrijwil-
ligers geen hulpverleners zijn. ‘Onze 
gasten hebben altijd een externe be-
geleider. Wij zijn vrijwilligers en bie-
den een thuis, een veilige plek. De 
hulpverlening gebeurt door profes-
sionals.’

Via iemand uit de kerk werd ze geat-
tendeerd op De Rustplek. ‘In heel 
korte tijd kon ik terecht bij een gast-
gezin. Dat was een uitkomst, ook 
voor mijn dochtertje. De snelheid 
waarmee De Rustplek mij kon hel-
pen, vormde een groot contrast met 
de burgerlijke gemeente.’
Daar had ze een aanvraag voor een 
sociale huurwoning ingediend. Maar 
er was niks beschikbaar en dus bleef 
er weinig anders over dan de schuur 
van vrienden.
‘Toen ik een intakegesprek had met 
vrijwilligers van De Rustplek, kreeg 
ik diezelfde week een aanbod bij een 
gezin in Amersfoort-Zuid. Ze hadden 
een klein studiootje bij hun huis, 
speciaal gereserveerd als tijdelijke 
opvangplek voor mensen die het no-

dig hadden. Toen ze hoorden van 
mijn dochtertje van drie, hadden ze 
zelfs speciaal voor mij een stapelbed 
geregeld om meer ruimte te creëren. 
Ik kon weer zelf koken en ik had een 
bankstel. Dat betekende dat ik voor 
het eerst sinds maanden weer gasten 
kon ontvangen. Dat gaf zo veel ont-
spanning.’

baanverlies of echtscheiding
In 2019 verleenden gastgezinnen van 
De Rustplek in totaal 242 weken on-
derdak aan stadsgenoten in de pro-
blemen. Gemiddeld bleven mensen 
twaalf weken bij een gastgezin. ‘Die 
periode kan net genoeg zijn om daar-
na de draad van het leven zelf weer 
op te pakken. We doen dit altijd in 
samenspraak met officiële hulpverle-
ningsinstanties.’
Het aantal hulpvragen zit flink in de 
lift. Vooral onder de groep jongeren 
tussen de 15 en 23 jaar is veel nood. 
De Rustplek hoopt daarom in het ko-
mende jaar haar netwerk met gast-
gezinnen uit te breiden. Niet alleen 
in Amersfoort, maar ook op andere 
plaatsen in Nederland. Leusden, Har-
derwijk en Dordrecht zijn in elk ge-
val bezig om een vergelijkbaar net-
werk van vrijwilligers op te zetten.
Volgens Hermann is de afgelopen ja-
ren gebleken dat De Rustplek voor-
ziet in een grote nood. ‘De wijkteams, 
het welzijnswerk en de psychiatri-
sche zorg, veel organisaties uit de ge-
meente weten ons te vinden. Dat 
zegt genoeg. Dit concept werkt. Wij 
springen in het gat dat officiële in-
stanties laten vallen.’ <

Een rustplek voor wie opeens op straat belandt

Het kernteam van De Rustplek bestaat uit (van links naar rechts) Udo, Esther, Rosanne, Wiebe en Jutta. ‘Wij vormen 
een informeel netwerk, we kunnen snel schakelen.’

Marjon Snel nd.nl/nederland beeld Cees Wouda
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Amsterdamse noodkreet aan 
Rutte over het lerarentekort

 ▶ Amsterdam
Als Nederland niet méér investeert 
in het basisonderwijs, is dat niet 
alleen nadelig voor de kinderen, 
maar wordt ook de economie ge-
schaad.

Dat betogen de Amsterdamse onder-
wijswethouder Marjolein Moorman 
en een aantal werkgeverskopstukken 
in een brief aan premier Mark Rutte. 
Nederland besteedt volgens hen wei-
nig aan het basisonderwijs vergele-
ken met landen om ons heen. De on-
dertekenaars wijzen erop dat kennis 

‘noodzakelijk is om de technologische 
ontwikkelingen bij te houden en de 
internationale uitdagingen het hoofd 
te bieden’. Maar zoals het nu gaat, 
holt de leesvaardigheid achteruit en 
raken scholieren achterop.
Amsterdam en andere steden doen al 
veel om leraren aan te trekken en te 
houden. Maar om het tij te keren is 
meer nodig, zeggen de onderteke-
naars: ‘Een toeslag op het salaris van 
onderwijzend personeel in het basis-
onderwijs in de grote steden zou een 
maatregel zijn die vanuit de Rijks-

overheid meteen zou kunnen helpen.’ 
Zo’n financiële injectie is ‘een inves-
tering die zich terugverdient doordat 
de resultaten van leerlingen verbete-
ren, wat op termijn de productiviteit 
en de economische groei versterkt’.
Ook de voorzitters Hans de Boer van 
VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-
Nederland ondertekenden de brief. 
Daarnaast zetten ook de voorzitters 
van de Amsterdamse afdelingen van 
deze organisaties en de voorman van 
het Amsterdamse bedrijvennetwerk 
ORAM hun handtekening. <
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 ▶ Amsterdam
Eva Jinek trekt steeds minder kijkers met haar latenighttalkshow op RTL 
4. Afgelopen week was de minstbekeken week van het praatprogramma 
tot nu toe, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek.
Jinek, dat begin januari van start ging op RTL 4, dook voor het eerst onder 
het weekgemiddelde van 700.000 kijkers. De uitzending van donderdag 
scoorde met 552.000 kijkers het slechtst. Ook maandag en dinsdag bleef 
Jinek onder de 700.000 steken.
Zoals gebruikelijk stemden vrijdagavond de meeste mensen op het pro-
gramma af, vanwege de kijkcijferhit The Voice of Holland die ervoor werd 
uitgezonden. Hoewel vrijdag 794.000 mensen de talkshow volgden, was 
het wel de slechtstbekeken aflevering in vergelijking met de weken er-
voor.
Concurrent Op1 scoorde afgelopen week vrijwel elke avond meer kijkers 
dan Jinek. Alleen vrijdag trok het praatprogramma van NPO 1 minder 
mensen.

anp nd.nl/media   

Jinek blijft kijkers 
verliezen op RTL 4
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