
Wie ben je (Reprise)

Afgelopen weekend zijn we het nieuwe theaterseizoen begonnen met de reprise van mijn 
programma 'Wie ben je', met daarin een paar nieuwe liedjes en twee oude makkers, Cor 
Mutsers en Mischa Kool. Kijk hier voor de speellijst!

'Moederhart' is mijn nieuwe en eerste niet fysieke single en daar hoort dit verhaal bij:

De onmacht die ik voelde over de oorlog in het Midden-oosten heeft me een tijdje beheerst.
Omdat mijn dochters en kleinkinderen in Tel-Aviv wonen ben ik natuurlijk direct betrokken. 
Ik weet hoe ze soms een paar keer per dag naar een dichtstbijzijnde schuilkelder moeten 
rennen en het soms niet kunnen halen en ik weet hoe mijn kleinkinderen dan sidderen van de 
angst. Ik weet dat de kinderen in Gaza op een kruitvat wonen en geen schuilkelder hebben en 
volkomen machteloos zijn en bloot staan aan geweld met alle droevige gevolgen. Kinderen 
die vaak veel lijken op mijn eigen kleinkinderen. Kinderen mogen dit niet meemaken. De 
oorlog is een mannenspel en vrouwen kijken machteloos toe.

De vraag is: zijn wij echt machteloos? De wereld wordt steeds materialistischer en 
gewelddadiger. De verzamelde hoop op verlichting en op een totale ommekeer moet naar mijn 
idee worden ingezet door de vrouwen. In gedachten en gebeden en in daden die gericht zijn 
op erkenning, respect en liefde voor elkaar. In mijn machteloosheid schreef ik dit lied en ik 
realiseer me dat ik mijn wensen en gedachten hiermee de wereld instuur.

2500 jaar geleden schreef Aristofanes de comedie 'Lysistrata'. Lysistrata is de vrouw die alle 
vrouwen van de strijdende partijen verenigt in hun wens naar vrede. Door de mannen seks te 
ontzeggen en omdat alle vrouwen daaraan mee doen is binnen een week de oorlog ten einde.
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