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In dit land zien we emancipatie meestal als iets dat heel normaal is 
Alsof het altijd zo is geweest, alsof het uit het niets bepaald is 
Begrijpen we wel helemaal hoeveel het eigenlijk waard is? 
En dat we niet mogen rusten voordat het doel behaald is 
 
Diversiteit, iedereen heeft iets bijzonders 
Toch worden sommigen gezien als wandelend wonder 
Niet persé positief, men neemt niet snel een vreemde als vriend 
Dus krijgt niet iedereen de warmte die hij of zij verdient 
 
Die twee onderwerpen mogen samengaan hand in hand 
De vriendschap van die twee zijn van harte welkom in ons land 
Óns land we beheren het samen als een pand 
Als je de media volgt lijkt het soms alsof het in rap tempo brandt 
Populistische koppen in de krant, wie leest er nog mee? 
Waar rook is is vuur, waar vonken zijn is een vlammenzee 
 
De barmhartige Samaritaan loopt ergens in een woestijn 
Duizenden kilometers hiervandaan, hij voelt de pijn 
Van de hulploosheid, de dichte hand die open had kunnen zijn 
En hoort de stemmen elkaar overschreeuwen als op een marktplein 
 
Vluchtelingen! HOMO! Asielzoeker! Gelukzoeker 
Het is dat ze d’r zijn nu, hoor je ze vloeken? 
Maar wacht: neem een ogenblik 
Doe je ogen dicht: hoor de stem van Joke Smit 
 
“Er is een land waar vrouwen willen wonen 
waar vrouw zijn niet betekent: tweederangs en bang en klein 
waar vrouwen niet om mannen concurreren 
maar zusters en gelieven kunnen zijn 
waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd 
waar zwakken met respect benaderd worden 
en vreemdelingen niet gekleineerd” 
 
Het is een land waarvan ik dacht dat ik ‘m nooit bewonen zou 
Maar vandaag… bewoon ik ‘m met jou 
 
Het bijzondere aan het artikel van Joke 
Is dat er niet alleen over vrouwen wordt gesproken 
Ze deed zo lang geleden al aan inclusiviteit 
Als ze nu zou leven, wat zou ze dan vinden van de nieuwe werkelijkheid? 
 
Ze liep zover vooruit, had ze soms een tijdmachine? 
Niet oppervlakkig maar haar visie bereikt indrukwekkende dieptes 
Uit de tijden dat Vader op Zondag het vlees kwam snijden 

http://www.netwerkamsterdamsehelden.nl/portfolio/fouad-besjara/


Emancipatie was toen voor vele niet te begrijpen 
Een checklist voor ontwikkelingen rondom de positie van de vrouw 
Plus daarin nog wat automatische updates ingebouwd 
 
E-vrouwcipatie, wanneer je wilt je huis of het kantoor uit 
Nu is het logisch maar: baas in eigen buik 
Eerst was het: zorgen voor je man, de kids, that’s it 
Bizar dat je denkt dat het aanrecht haar enige recht is 
 
De gevoelige snaar van een valse gitaar 
Hoe klinkt dat? De harmonie is in gevaar 
Ah welie, ah welie, ah welie, soms krijgt het publiek een cadeau 
Een vrouw vanuit het AZC rechtstreeks naar Paradiso 
De poëzie met passie in het Farsi 
Ook in het Arabisch waren de klanken magisch 
Muziek ontstijgt pijnlijke onderwerpen als onderdrukking 
Dat kan je horen door “de band zonder verblijfsvergunning” 
 
Wie vlucht er weleens van de stress in de muziek of de wereld van Netflix? 
Anderen vluchten voor oorlog, hoe kun je zeggen dat dat onterecht is? 
 
Wij zijn beter met een battle 
Niet dezelfde als Aleppo 
Maar een strijd voor gelijkwaardigheid 
Tot het wordt gesetteld 
 
Man Vrouw Maatschappij, Dolle mina 
De reacties waren toen door het dolle heen 
“Hoe durven ze de tradities te veranderen? 
Daardoor hebben wij nu allemaal een probleem” 
 
Wij letten niet op haters, we gaan door en met succes 
Voor de LBGT en de rest van het alfabet 
Wij zijn inclusief, willen veiligheid als in-een-kluis 
Het gaat niemand aan wat je doet, hier ben je thuis 
 
Kom tot de kern van de Kernwaarden 
Normaliter lijken de normen te vervagen 
Hengel iemand je hart toe zonder om borg te vragen 
Homonologen is een interessante manier om aandacht te vragen 
De liefde tussen twee mensen krijg je geen speld tussen 
Iedereen beslist zelf wie ze willen kussen 
Jij mag er op jouw beurt vinden wat je wilt 
Maar blijf altijd respectvol, dan maak je het verschil 
 
Als we omarmen kunnen we verwarmen 
Als we ontfermen zullen we beschermen 
Love is the Message and the Message is Love 
Dat is de krachtterm die het laatste duwtje gaf 



In de goede richting, richting de verlichting 
Omdat we het gunnen, niet als verplichting 
 
Als we het toch over gunnen hebben 
Stellen we de vraag: hoe kunnen we rolmodellen bestellen? 
Ik zie nieuwe Jokes, je ziet ze misschien nog niet 
Kijk bijvoorbeeld naar Rocky van Favela Street 
 
Als je zo goed kan voetballen dat je van de rest afwijkt 
Kunnen ze daar niet tegen en noemen ze je man-wijf 
Maar zie het resultaat als je gewoon bij je plan blijft 
Dan is zelfs Humberto Tan blij dat hij geen panna krijgt 
 
Voor onzekere mannen zijn deze tijden misschien niet zo fijn 
Vrouwen zijn Europees Kampioen, de spirit van Joke juicht langs de lijn 
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