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En toch: waarom zijn er zoveel …
Onze wereld is keileuk, harstikke mooi,
zo helemaal tof, er slingert nergens zooi.
We wonen goed, eten gezond, drinken goed water,
gaan prima gekleed, hebben geen kater.
We zijn gezond, maken geen fouten dus geen gevang
en zijn op onze reizen overal welkom en niet bang.
We hebben altijd werk, inkomen, en staan niet rood
en leven ons wakkere leven tot aan onze dood. 
En toch…

En toch: waarom zijn er zoveel daklozen?
Mensen die bijwonen bij familie, vrienden, kennissen, 
kraakpanden, opvangcentra, inloopcentra, nachtcentra.
Mensen onzichtbaar, en toch altijd aanwezig.

En toch: waarom zijn er zoveel hongerigen?
Mensen die aanschuiven bij de dag-hap,
(over)leven van boterham naar flesje sap,
bedelen om wat geld voor eten en drinken.

En toch: waarom zijn er zoveel naakten?
Mensen die loten om in de kledingbank te mogen,
die geen geld hebben om kleding te kopen,
op zoek gaan naar wat anderen weggooien.

En toch: waarom zijn er zoveel gevangenen
opgesloten in cellen die niet veel mogen kosten.
Mensen die gekleurd zijn, van allerlei afkomst,
en amper begeleiding krijgen of bezoek.

En toch: waarom zijn er zoveel zieken
in het lichaam, en vooral in de geest,
die zonder hulp loszingen van onze cultuur,
eenzaam gek worden in hun eigen wereld?

En toch: waarom zijn er zoveel mensen niet welkom,
terwijl ze van huis en haard moesten vluchten,
door oorlog of religiestrijd of economisch streven,
piekerend hoe de dag van vandaag te overleven.

En toch: waarom zijn er zoveel onbekende doden
in onze steden zonder naam of verhaal.
Mensen, die door de gemeente worden begraven,
zonder familie of vriendenkring erbij.

Hub Crijns, 
8 augustus 2019
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