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Toen Huub Oosterhuis het museum van Ton Schulten in Ootmarsum 

bezocht en diens werk in al zijn kleurenpracht bekeek, raakte het hem 

dat de mens afwezig is op de schilderijen.

Dit inspireerde Oosterhuis tot het schrijven van een geëngageerd en 

ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in onze maatschappij. 

De krachtige, beeldende taal van de dichter versmelt met het 

uitgesproken kleurenpalet van de schilder, wat een indrukwekkende 

lees- en kijkervaring oplevert.

Voor mensen die

van U verlaten zijn,

voor allen die hun lot

niet kunnen dragen,

voor hen die weerloos zijn

in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten

in ons midden:

vluchtelingen, vreemden,

wees niet niemand.
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Hartverwarmend mooi is de aarde

haar stromen en bomen

haar stille verten

hartverscheurend eenzaam

zijn de mensen.
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God zij dank

niet alle mensen.

Velen wonen gelukkig

in het land van hun geboorte

in het groen-blauw

zilvergoud landschap

van hun geboorte.
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Wil je wonen

in klaarte en stilte

te midden van weiden –

ik wel.

In een hoeve

van glinsterend licht

en uitzicht op luchten

van zeilende wolken –

wie niet?




