
Asielzoekers blijven nog 
in Haagse 'vluchtkerk' 
Van onze verslaggever 
Bart Dirks 

DEN HAAG Oe uitgeprocedeerde 
asielzoekers die geen actie meer 
mogen voeren in een tentenkamp 
bij DenHaagCS,mogen voorlopig 
wel in een gekraakte Haagse kerk 
blijven. Burgemeester ,ozlas van 
Aartsen vindt dat niet de stad, 
maar het kabinet een opvang
plicht heeft voordeze groep. 

De Allerheiligst Sacramentskerk in Den 
Haag is op 12 januari gekraakt door 
25 krakers. Zij hebben de sinds 2008 
leegstaande katholieke kerk vervol
gens overgedragen aan de uitgeproce
deerde asielzoekers. Er staan een stuk 
of veertig veldbedden met een berg de
kens en dekbedden. 

Degroepdieslndsdien in de 'vlucht
kerk' verblij ft, had van 19 september tot 
13 december vorig jaar een tenten· 
kamp aan de KOt'kamp, nabij her 
Haagse centraal sta tion. Ze vroegen 
daarmee aandacht voor hun uitzicht
loze situatie: Nederland wil hen uitzet
ten, maar Irak werkt niet mee. Zewillen 
een verblijfsvergunning om hier te 
kunnen blijven. 

De rechter verbood het tentenkamp 
na een kongeding dat was aangespan
nen door burgmeesterVan Aartsen. Hij 
vond het kamp onwenselijk voor de 
openbare orde en een rislcovoor dege
zondheid van de bewoners. 

Devoorzieningen in de kerk uit 1925 
zijn sober. Er is water en elektriciteit; 
koken kan provisorisch,douchen niet. 
De groep asielzoekers kruipt bijeen in 
het voorponaal, waar het iets wanner 
is. Enkele straalkacheltjes maken am
per verschi l. Op een tv speelt een dvd 
van de Engelse komiek Rowan Arkin
son. 

'Het is niet ideaal, maar die mensen 
moeten [och ergens slapen', zegt Kwin
ten Keesmaat van het platform Recht 
op Bestaan. 'De Nederlandse staat laat 
ze letterlijk in de kou staan.' 

'Wat jullie regering doet, is niet men
selijk', oordeelt de 3J.jarige Irakees 
Akied. 'Gelukkig zi jn er nog Neder
landse mensen die ons wel helpen.' 
Acht jaar is hij in Nederland, hopend 
op een permanente verblijfsve rgun
ning. 'Teruggaan is levensgevaarlijk.' 

'De mensen die eerlijk waren en bij 

Veldbedden in de gekraakte Sacramentskerk in Den Haag. 
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" Staatssecretaris 
Teeven moet deze 
groep opvangen. 
Ikpleit voor een 
creatiever beleid 
op dit vlak 
JozJas van Aartsen burgemeester 

de IND hun echte naam hebben opge
geven, hebben een probleem', zegt 
Akied,kleumend bij een kacheltje. 'Ve
len die over hun identiteit hebben ge
logen, mochten wel blijven.' 

Kwinten Keesmaa.tvan Recht op Be-

staan weet nog niet hoelang de kerk· 
bezetting gaat duren. 'Misschien en· 
kele maanden, misschien een jaar. De 
mensen gaan het liefst weer demon
streren en slapen in tenten, om hun 
schrijnende situatie onder de aan
dacht te brengen. Waar we bang voor 
zijn, is dar wordt gezegd: ach, ze zit· 
ten in de kerk, dat is goed zo.' 

Opvangplicht 
Maar burgemeester Van Aartsen geeft 
geen toestemm ing voor een nieuw 
tentenkamp: 'Demonstreren mag, 
kamperen niet_ Dat levert allerlei risi
co's op. Dit blijft een herhaling van 
zetten, het lost niks op.' 

Van Aartsen vindt dat WD-staatsse
cretaris Fre<! Teeven (Veiligheid en Jus
titie) een opvangplicht heeft voor de 
ui tgeprocedeerde asielzoekers. 'Die op' 
vangplicht gaan we nietvan hem over
nemen. Teeven zegt voortdurend dat 
hij daar niet voorvoelt. Maar ik pleit 
voor een iets creatiever beleid van de 
staatssecretaris op dit vlak.' 
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De P'vVin de Haagse raad wil dat de 
groep uit de kerk wordt gehaald en 
wordt ui tgezet. Voor het bisdom Rot
terdam is de kerkbezetting een di· 
lemma. Er is weliswaar aangifte ge
daan, maa r de kerkverlangt geen actie 
van de politie. 'We vinden de situatie 
onwenselijk, want een kerk is gezien de 
beperkte Faciliteiten ongeschikt voor 
langdurig verblijP ,zegt de Haagse vica
risAd van der Helm. 'Anderzijds: het is 
winter. Je kunt die mensen niet op 
straat zenen.' 

Het bisdom wil de kerk op tennijn la
ten slopen; een projectontwikkelaar 
heeft voor de komende twee jaar een 
kooprechten wil er mogel ij k een hoge 
flat neerzetten. Daar is de buurt op te
gen, zegtChri s van Dam, voorziner van 
wijkveren igingVogelwijk. 'Zo'n hoge 
flat past niel in onze buurt.' 

Over de bezetting verschillen de om
wonenenden van mening, aldus Van 
Dam. 'Maarwe vinden het alSwijkeen 
schande datwe in Nederland mensen 
zo moeten huisvesten.' 


