
 
 
Toespraak stadsdominee Tom de Haan 
Tijdens de Haarlemse bijeenkomst van de landelijke actie Lopend Vuur  
Grote Markt, donderdag 11 maart, 17.30-18.30 uur.  
 
Het Comité Vluchtelingenkinderen Haarlem organiseert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
een betoging voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid. In meer dan veertig plaatsen in Nederland worden 
begin maart wakes en betogingen gehouden. Op donderdag 12 maart spreekt o.a. Stadsdominee Tom de 
Haan (@kukelekuuuuu) op de Grote Markt in Haarlem. De Haarlemse bijeenkomst past in de landelijke actie 
𝙇𝙤𝙥𝙚𝙣𝙙 𝙑𝙪𝙪𝙧. 
 
Meer informatie: https://migreat.org/lopendvuur  
 

 
Lieve mensen, 
 
Deze actie ‘Lopend Vuur’ werd in een filmpje op Youtube betiteld als ‘lopen voor vluchtelingen’.  
Maar ik denk dat we dit allemaal in de eerste plaats voor ons zelf doen. Als het gaat om een humaan 
vluchtelingenbeleid, dan gaat het ook om ónze humaniteit. Het mens-zijn van u en mij. Dit protest is uit 
eigenbelang.   
 
Je uitspreken én je inzetten,  
voor wie lijdt aan onrecht,  
voor wie ziek is,  
voor wie hulp nodig heeft,  
dat doen we evengoed voor die ánder, als voor onszelf. Niet als egoïsme, maar omdat óns werkelijk menszijn, 
onze humaniteit ervan afhangt. Omdat we op wonderbaarlijke manier met elkaar verbonden zijn.  
 
We hebben zoiets als een hart, of een ziel. En u bent hier, denk ik, omdat we niet willen hoeven vluchten in 
excuses voor de misstanden en het leed van vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Door te zeggen dat 
het hun eigen schuld zou zijn. Want met dat excuus proberen velen hun eigen hart en ziel tevergeefs te 
beschermen.  
Maar het onrecht en het lijden, het ís er, en het is een schande, waaraan wij als stemgerechtigden, met ons 
stembiljet, medeverantwoordelijk zijn. Ook al lijkt het ver weg.  
Dat voelen we, en dat besef is een aanslag op ons hart, op de kern van wie wij mensen zijn, op onze ziel: Zo 
moet het niet zijn. Dit moet anders.  
  
Rond de verkiezingen lijkt het alsof wij kiezers zijn die uit het politieke menu mogen kiezen. Maar ook dat is 
niet waar. We zijn geen klanten. We zijn burgers, medeverantwoordelijk voor de manier waarop wij 
samenleven en organiseren. In het volle besef, dat wat wij wél en niet doen voor vluchtelingen, voor de 
zieken, de hongerigen en de dorstigen, de naakten en voor wie gevangen zit doen, direct verbonden is met de 
ziel van Nederland en Europa. Moge de mensen die gekozen worden, deze zware verantwoordelijkheid, én 
onze steun ten volle voelen. 
 
En voor de goede orde: Een humaan beleid, op welk terrein dan ook, is wel echt de ondergrens van waar we 
op zouden kunnen hopen of verlangen. Wie zou er voor een ‘in-humaan’ beleid zijn?  
 
Vandaag is niet een oproep om zielige mensen te helpen, maar is om in te zien dat we zelf ‘zielig’ zijn: 
mensen met een gedeukte ziel, zolang we excuses verzinnen waarom mensen in nood niet naar ons beste 
kunnen geholpen zouden moeten worden. En u voelt hopelijk dat ‘ziel’ en ‘zielig’ wel eens heel nauw met 
elkaar verbonden zouden kunnen zijn.  
 
Ieder mensenleven, humaniteit dus, staat op kwetsbare, maar krachtige pijlers van vertrouwen, van hoop en 
van liefde, misschien nog wel meer dan op de concrete pijlers van onderdak, voedsel en veiligheid. Dat 
zouden we aan niemand beter dan de vluchtelingen kunnen vragen.  
Wij vragen van onze bestuurders en beleidsmakers om tegen de huidige stroom in, dáár oog voor te hebben. 

https://www.instagram.com/kukelekuuuuu/
https://migreat.org/lopendvuur


 
Dit protest mag dan volgens de mededeling onderaan het Facebookevenement geen specifiek religieus 
karakter hebben, maar waar al die mensen deze dagen voor door heel Nederland lopen, waar wij met elkaar 
hier voor samenzijn, heeft dus wel degelijk met onze diepste levensovertuiging te maken. Het gaat er om wat 
een mensenleven waard is: dat van een onbekende ander, net zoveel als van onszelf. Dat ís 
levensbeschouwing. En die laat zich niet beperken tot Jodendom, Christendom of Islam, maar mag zich daar 
wel mee verbonden-, en als het goed is, ook door gedragen weten.  
 
En daarbij:  
Wie zich, zoals u, niet neerlegt bij de wereld zoals ie nu is, maar gelooft dat de wereld liefdevoller en 
vreedzamer zou kunnen zijn, die noem ik per definitie een gelovig mens.  
Mensen waar de hoop sterker is dan de wanhoop, de liefde sterker dan de angst.  
Dat dát ‘humaan’ mag zijn.  
 
Stadsdominee Tom de Haan 


