
Amsterdam, 3 juni 

”Ook militairen mogen huilen”: Maame Joses zingt verhaal van Nederlandse 

huzaar 

Donderdag 5 juni staat het derde nummer van Your Song powered by humanism 

online. Maame Joses vertolkt in ‘Grown Man Cry’ het verhaal over 'echte mannen 

en verdrongen emoties' van huzaar Robert Lichtenfeldt.  Joses, bekend als The 

Voice halve finalist (2012), draagt haar debuutalbum aan hem op. 

In Your Song powered by humanism luisteren zeven singer-songwriters, bands en een 

klassiek bariton naar de verhalen van militairen, maken er muziek van en voeren die uit 

voor ‘hun’ militair. Grown Man Cry is de derde song en vanaf 5 juni, te zien en te horen op 

www.your-song.nl  en rechtstreeks op YouTube 

Diplomatengezin 

Huzaar der eerste klasse Lichtenfeldt groeide op in een diplomatengezin, nam na de 

scheiding van zijn ouders de rol van zijn vader over en tekende bij Defensie. Maar dat 

ging niet helemaal goed. “Ik kon helemaal uit mijn plaat gaan als er iets mis ging in het 

veld, niet omgaan met negatieve emoties”, meldt hij aan zijn humanistisch geestelijk 

verzorger. Lichtenfeldt: “Een man is iemand die gaat. Emoties komen later wel.”  

Machomannen 

“Ik heb militairen  altijd gezien als macho-mannen, met wapens, munitie. Wat ik vind en 

voel hoeft niet iedereen te weten.” Maar praten over wat hem dwarszat hielp. “Als het 

moet, dan kan ik nu mijn emoties tonen.”  

Het idee van Your Song is dat een militair zijn verhaal, opgetekend door een 

humanistisch geestelijk verzorger,  vertelt aan ‘zijn’ singer-songwriter of band. Verhalen 

over  ingrijpende gebeurtenissen als een vuurgevecht in Afghanistan, een gijzeling in 

Srebrenica, tot een vriendschap in Irak en heftige persoonlijke confrontaties.  Dilemma’s 

waarvoor militairen komen te staan, overkomen ‘gewone’ mensen niet. Een lied kan dat 

overbrengen. Het laat zien dat er een mens in dat uniform zit.  

Taboes 

Singer-songwriter Maame Joses koos voor het verhaal van Lichtenfeldt. Joses: “Hij 

belichaamt waar ik over zing. Er zijn zoveel taboes, ook in Nederland. Ik vind het sterk 

van Robert dat hij over dingen durft te praten en zijn gevoel laat zien.” 

Zij was vooral onder de indruk van ‘zijn verantwoordelijkheidsgevoel dat gepaard ging 

met zich groothouden’. De belangrijkste boodschap van haar nummer Grown Man Cry is 

‘dat mannen mogen huilen.’ Kwetsbaarheid is kracht, vindt ze. 

http://www.your-song.nl/
http://youtu.be/Jtc1PPK012M


 

Naast Maame Joses schreven My Favorite Scar, Aniek Maren, Qeaux Qeaux Joans, 

Joep van Geffen, Debrah Jade & Memru Renjaan en Pine Bluff ft Brat Spitt allemaal 

een song voor Your Song. De ontmoetingen tussen hen en de militairen zijn vastgelegd 

en de Songs opgenomen op video. De videoregistraties van de zeven nummers staan 

gefaseerd online op www.your-song.nl.   

Your Song powered by humanism is een project van het Humanistisch Verbond op initiatief en 

naar een idee van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Defensie, mogelijk 

gemaakt door het Humanistisch Thuisfront en naar een concept en co-creatie van Amy van 

Son.  

Op 18 juni zendt omroep Human de documentaire  Your Song uit van Eveline van 

Dijck.    

Op 19 juni vindt de presentatie plaats van het debuut album van Maame Joses in 

Luxor Live.  

 

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Meer info op:  

www. your-song.nl 

Voor meer informatie over Your Song, foto’s en bemiddeling voor een interview met een 

(koppel van een) militair, muzikant en een geestelijk verzorger en/of met de 

initiatiefnemers en organisatoren van Your Song, kunt u contact opnemen met: Saskia 

Markx, medewerker communicatie Humanistisch Verbond 06 44 130 568 of Paulien 

Boogaard, perscoördinator Humanistisch Verbond 06 49 808 825 

 

Op de foto links Maame Joses. Rechts Robert Lichtenfeldt (zittend) en humanistisch geestelijk verzorger 

Gösta Huijs. Fotocredits: Monique Mulder 

http://www.your-song.nl/over-your-song.html
http://amyvanson.nl/
http://amyvanson.nl/
http://omroep.human.nl/2doc/your-song.html
http://www.luxorlive.nl/agenda/5072/$ID_2428/maame-joses-%26-band%3B-cd-presentatie/

