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De Tweede Kamer verhuist in verband met een grootscheepse renovatie van het Binnenhof de

komende jaren naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. beeld en montage RD, Henk

Visscher

Politiek

In verband met de komende renovatie van het Binnenhof verhuizen de duizend bewoners

van de Tweede Kamer, bestaande uit politici, journalisten en ondersteunend personeel,

deze weken naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. De komende vijf jaar

zal de Tweede Kamer zijn werk doen vanaf Bezuidenhoutseweg 67.

Een blikvanger in de centrale hal van B67, zoals de locatie in de wandelgangen heet, zijn

de roltrappen. Op dat punt lijkt de tijdelijke huisvesting op de bestaande aan het

Binnenhof. Toen de nieuwbouw van de Kamer in 1992 werd gerealiseerd, kwam daar toen

de langste roltrap van Nederland. Die bracht bezoekers van de begane grond naar de

tweede verdieping, de plek waar de publieke tribune van de grote vergaderzaal zich

bevindt. Ook in de tijdelijke huisvesting staat een grote roltrap die bezoekers naar de

publieke tribune brengt.
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Vanaf 23 augustus mogen de nieuwe bewoners hun intrek nemen in B67. In de week

daaraan voorafgaand willen christenen zeven dagen lang gebedswandelingen afleggen.

Van 16 tot en met 22 augustus, iedere avond vanaf 20.00 uur, trekt een groep rond het

gebouw. „Om zo dit territorium van macht te claimen als Gods domein. We zullen zeven

sjofars meedragen. Na afloop van de ronde zullen de sjofars klinken en zullen we met

elkaar bidden voor een overheid die trouw is aan Gods Woord”, zo schrijven de

initiatiefnemers op hun website. Een van hen is oud-ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

Hun actie is mede geïnspireerd door de gang van het volk Israël rond Jericho.

De zevende dag, zondag 22 augustus,

loopt de groep zevenmaal rond het

gebouw. Ook willen de christenen dan

zevenmaal op de sjofar blazen „en al

juichend verkondigen dat, met Gods

kracht, het volk klaar is om het gebouw

in te nemen. Zo willen we God

verheerlijken en claimen dat Hij zal

waken.”

Serie

Dit is het vierde deel in de serie over de

gebouwen waar de bewoners van het Binnenhof de komende jaren hun werk doen.
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