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Na 25 jaar in het vak, scha-
kelt Trijntje Oosterhuis (44) 
over naar haar moerstaal. 
Haar nieuwe theatershow 
wordt een ode aan het Ne-
derlandse lied. ‘Nederlands-
talige muziek stond al heel 
lang op mijn lijstje, maar de 
tijd was er simpelweg nog 
niet rijp voor.’

TEKST  FR A N K WA A LS 

FOTOGR AFIE  COR N É VA N DER ST ELT

‘Hoe kun je nou 
boos worden 
over een jurk?’

GROOT INTERVIEW TRIJNTJE OOSTERHUIS

N I E U W E  R E V U  —  45



46 — N I EU W E R EV U

NIEUWE REVU 
ONTMOET 
TRIJNTJE 
 OOSTERHUIS

Waar? Kerkgebouw 
De Duif in Amster-
dam.  
Wanneer? Op 30 
maart. 
Verder nog wat? 
Tijdens ons 
 gesprek hingen er 
twee onderhouds-
medewerkers met 
gevaar voor eigen 
leven metershoog 
aan het orgel.

A
‘Als je aankomt met een jurk tot aan je klit, met 
een soort uitsnede tot aan je schaambot, dan 
moet je niet verbaasd staan te kijken als daar 
wat opmerkingen over komen. En dan dat rouw-
lapje dat ze afgooide. Toen ik het zag dacht ik 
echt even: sjonge, shit zeg! What the hell?’
Klare taal van Anouk, schrijfster van Trijntje 
Oosterhuis’ Songfestivalnummer Walk Along. 
Het zal je maar gezegd worden. Tel daar half 
Nederland, dat zich vervolgens met de discussie 
bemoeide bij op, en een fikse rel was geboren. 
De beruchte ‘scheurjurk’ werd uiteindelijk 
geveild voor de LINDA.foundation voor 2.651 
euro, maar dat bedrag is deels gebouwd op alle 
ophef die erover ontstond. De herrie is weer ver-
stomd, de pijn uit het verleden dreunt tot op de 
dag van vandaag door: de vriendinnen Anouk en 
Trijntje spreken elkaar nauwelijks nog.
Wat lag hier precies aan ten grondslag en waar-
om kiest Trijntje ervoor kwaad niet met kwaad 
te bestrijden? Tijd voor een vraaggesprek met de 
vrouw die Nederland opnieuw omarmt, alleen 
nu wel binnen de eigen lands- en taalgrenzen. 
‘Ik schenk voor het eerst echt serieus aandacht 
aan dit soort nummers die dieper binnenkomen. 
Eerder was ik daar nog niet klaar voor.’

Je was al een kwart eeuw artiest, maar 
dat had je nog niet eerder meegemaakt.
‘De ophef over die jurk was inderdaad buiten-
proportioneel en op sommige dagen zelfs cover-
waardig, terwijl ik alleen maar dacht: waar gaat 
het nu eigenlijk allemaal over? Een jurk met een 
diep decolleté dat vervolgens op het laatste 
moment werd vervangen door een andere jurk, 
that’s it. Aan de andere kant, het Songfestival is 
net als een EK of WK voetbal iets groots waar 
heel Nederland op dat moment mee bezig is, dus 
dan worden bijzaken ineens hoofdzaken.’

Mensen waren echt boos.
‘Dat verbaasde me nog het meest, die vele hefti-
ge reacties van kwade en verveelde mensen dat 
het teweegbracht. Hoe kun je nou boos worden 
over een jurk? Gelukkig nam ik niets persoon-
lijk en gleed het gemakkelijk van me af. Veel 
erger had ik het gevonden als men had gezegd 
dat ik slecht zong, en dat het dan ook nog waar 
zou zijn geweest. Dan had ik echt een probleem 
gehad en was ik het liefst onder de tegels gekro-
pen om er de komende jaren niet meer onder 
vandaan te komen. Raak je me namelijk met zin-
gen, dan raak je me in het hart.’

Waar mensen ook over vielen is dat je 
tijdens het optreden vrij bedrukt in de 
camera keek.
‘Laat ik twee jaar na dato dan maar eens verklap-
pen wat daar de reden voor was. Een week voor 
het Songfestival kwam ik er pas achter dat ik 
drie maanden zwanger was van onze dochter 
Maël, en dat maakte me daar in Wenen hartstik-
ke duizelig en kotsmisselijk. Ik was gewoon niet 
in topvorm en dat zag je duidelijk terug op de 
bühne. Alleen kon ik dat tegen niemand vertel-
len. Zelfs de crew wist van niets, al viel het ze 
wel op dat ik ’s avonds geen wijntjes meer 
dronk. En wat betreft die last-minute jurkenwis-
sel: de oorspronkelijke had ik heel graag aange-
trokken, maar die was bedacht in combinatie 
met hoge hakken, waar ik in mijn situatie duize-
lig van werd. Dat ging ’m dus niet worden. 
Anouk deed haar zegje, maar het is ook goed dat 
mensen het echte verhaal nu met terugwerken-
de kracht eens van mij te horen krijgen.’

En de kritiek van Anouk?
‘Daar ben ik nooit echt boos om geweest, want 
ze mocht dat gewoon zeggen. Ze is een goede 
artiest die prima haar eigen mening mag heb-
ben, maar ik kies ervoor om me niet negatief 
over anderen uit te laten. Daar schiet je name-
lijk niks mee op. We spreken elkaar alleen sinds 
die tijd niet zo vaak meer.’
 
      ‘Al heeft het niet zo mogen zijn, ik had 
het echt niet willen missen. Al valt de prijs 
die ik betaal nu zwaar, ik zou het zo weer 
overdoen.’ Een tekst uit het duet dat je 
zong met Marco Borsato.
‘Ik heb nooit ergens spijt van en dat komt vooral 
omdat ik accepteer dat het leven in fases gaat. 
Dingen komen en gaan en soms zit je daarbij 
even in een lastige tussenfase. So be it. Je doet 
dingen omdat je daar op dat moment de erva-
ring en leeftijd voor hebt, en een gevoel van 
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Heeft dat met je leeftijd te maken dan?
‘Dat is zeker zo. Een soort lichtgewicht smartlap-
penplaat wilde ik namelijk ook niet maken, dus 
dan liever nog even wachten. Nu ik wat ouder 
ben en kinderen heb, durf ik bepaalde onderwer-
pen wel aan te boren. Ik ben heel pittig van 
mezelf en iets niet voelen lukt gewoon niet, dus 
nooit met drie vingers in de neus. Fantastische 
tekstschrijvers helpen mij, zoals Pascal Jacobs, 
Alain Clark, Henny Vrienten, Han Kooreneef, 
plus mijn broer Tjeerd en vader Huub. Op 22 sep-
tember starten we met een compleet Nederlands-
talige tour in de schouwburg in Sittard, daarna 
reis ik er tot juni 2018 het hele land mee door.’

Met allemaal nieuw werk?
‘De show bestaat eigenlijk uit drie elementen. 
Allereerst tijdloze nummers die ik al heel lang 
wilde zingen en nieuw leven inblaas. Dat kan 
variëren van nummers van André Hazes tot 
pareltjes van Frank Boeijen. Ten tweede Neder-
landstalige nummers die mensen al van mij ken-
nen, zoals De Zee, Vlieg Met Me Mee en Ken Je Mij. 
Echt liedjes die mij lief zijn, die gezongen en 
gehoord moeten worden en mij herinneren aan 
belangrijke momenten in mijn leven. En tot slot 
nieuw werk waarmee ik echt nog in een soort 
zoektocht zit. Sommige van deze nummers zal 
ik gedurende de tour voor het eerst voor publiek 
spelen en dat is best spannend. Gelukkig word ik 
omringd door de beste muzikanten en zing ik 
uitsluitend in mijn eigen taal. Het wordt een ode 
aan het Nederlandse lied.’

Wat was de directe aanleiding om deze 
concertreeks nu te gaan doen?
‘Ik liep er al langer mee rond, maar de elf kerst-
concerten die ik afgelopen december in kerken 
deed, gaven me het laatste zetje. Daarin zat elke 
avond een Nederlands blokje en ik voelde dat die 
muziek echt leefde. Mensen vroegen me waar-
om ik er niet meer mee deed. Dat heeft me aan 
het denken gezet en nu wil ik zelfs niet meer 
terug. Nederlands komt toch dieper binnen, 
want het is de taal waarin je voor het eerst leer-
de denken, bang was, verdrietig of verliefd. Zo’n 
liedje kan dat gevoel inkapselen en tastbaar 
maken. In de kerk was daar veel concentratie 
voor, maar ook theaters zijn prachtige plekken 
om het ten gehore te gaan brengen.’

Wat als er daardoor ineens huilende 
mensen voor je staan?
‘Wanneer mensen geëmotioneerd raken, signa-
leer ik dat natuurlijk, maar ik doe er verder 
niets mee omdat het niet oprecht en integer zou 
zijn om met iemands kwetsbaarheid aan de haal 
te gaan. Datzelfde geldt voor mij als ik een emo-
tie bezing; iedereen mag ernaar luisteren, 

spijt kun je alleen maar voelen als je iets een tijd 
lang uit frustratie, rancune of boosheid hebt 
gedaan. Dat je achteraf ziet dat je het beter 
anders had kunnen doen. Ik probeer dat gevoel 
geen kans te geven door er altijd alles uit te 
halen wat erin zit, en me nooit in een keurslijf te 
laten dwingen.’

Gaat O’G3NE het over drie weken goed 
doen, denk je?
‘Die meiden hebben een prima nummer, zijn 
vocaal goed en voldoen als act helemaal aan het 
Songfestival-plaatje. Ik hoor daar bij uitstek dan 
weer niet thuis, maar ik deed het om dat hele 
circus eens te kunnen meemaken en van mijn 
bucketlist te strepen. Ooit weer meedoen zou ik 
alleen doen met een akoestisch nummer. Ik 
hoop dat Lisa, Amy en Shelley sterk genoeg in 
hun schoenen staan om alle randzaken te kun-
nen relativeren. Ik kon wel een tikkie hebben, 
maar zij zijn een stuk jonger.’

Je bent in een kerk begonnen met zingen. 
Niet toevallig deze: De Duif in Amsterdam?
‘Nee, in de Amstelkerk hiertegenover. De akoes-
tiek en rust die hier hangt, trekt mij enorm en 
omdat het een plek voor iedereen is, voel ik mij 
er wel verwant mee. Elk jaar bezoeken we op 
kerstavond nog mijn vaders dienst in De Rode 
Hoed. Hij was vroeger priester, maar preekt nog 
elk jaar. Hij liet me als klein meisje solo zingen 
tijdens de diensten. Alles uit jezelf halen, zonder 
toeters en bellen, maar heel puur en to the core.’

Een van je andere songteksten dan: ‘Het 
is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achter-
om.’ Waar moet je nu niet meer aan twijfe-
len, maar gewoon eens doen?
‘Nederlandse muziek, dat ga ik nu echt eens 
goed aanpakken! Natuurlijk heb ik weleens een 
Nederlandstalige single uitgebracht, maar meer 
ook niet. Het stond wel al heel lang op mijn wen-
senlijstje om daar serieuzer mee aan de slag te 
gaan, maar de tijd was er simpelweg nog niet 
rijp voor. Ik kan wel honderd mooie Nederlands-
talige liedjes vinden, maar je moet er ook aan 
toe zijn om ze te zingen.’

‘Neder-
lands is 

de taal 
waarin je 

voor het 
eerst 

leerde 
denken, 

bang 
was, ver-

drietig of 
verliefd’
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maar daar houdt het dan ook wel bij op. Muziek 
geeft je de kans om een schildje af te pellen, je 
veilig genoeg te voelen om je gevoelens te uiten 
en met een voller gevoel naar huis te gaan. Het 
is een groot compliment als dat gebeurt, zeker 
in de wereld waarin we leven met al dat kabaal 
om ons heen.’

Zingen met een boodschap dus?
‘Er moet ook wel wat verdieping en gelaagdheid 
in een liedje zitten, het moet echt ergens over 
gaan. Dat, gecombineerd met een mooie melodie, 
maakt een nummer driedimensionaal. Ik noem 
mezelf dan ook liever interpretator van emoties.’

Is er iemand uit het hiernamaals die je 
nog weleens zou willen ontmoeten?
‘Jeetje, heftige vraag. Geen idee. De dood vind ik 
zoiets verschrikkelijks. Gelukkig ben ik nog jong 
genoeg om nog niet zoveel mensen verloren te 
hebben, ook mijn ouders leven nog. Het zou echt 
rampzalig zijn om hen kwijt te raken, dus liever 
denk ik daar nog niet te veel over na en bezoek ik 
ze bij leven nog regelmatig.’

‘Free from rules, for only one night’ uit je 
nummer Touch Me There. Was je wild vroe-
ger?
‘Ik zong dat op mijn 16de, dus kun je nagaan 
wat er zich allemaal in mijn hoofd afspeelde. We 
waren jong, nergens bang voor en zaten in ons 
kroegenbestaan vaak tot vier uur ’s nachts met 
een bandje te jammen op het Leidseplein. Niet 
dat we verder heel rock-’n-roll waren, maar we 
zagen wel alles gebeuren. Drank, drugs, foute 
zaken; best een pittig leventje waar ikzelf geen 
deel aan nam, maar wat wel voor mijn ogen 
plaatsvond. Heel anders dan wanneer je opgroeit 
in een klein dorpje en elke week naar de hockey-
club gaat. Voor muziek week alles, zoals vriend-
jes en school, en omdat mijn oudere broer er 
meestal bij was, durfden onze ouders mij wel tot 
zo laat de stad in te laten gaan.’

‘I will never dedicate my love, to somebody 
else’s lover.’ Zing je dat nummer nu anders 
sinds je scheiding van Sander in 2012?
‘Het grappige is dat dit liedje daar helemaal los 
van staat. Sander en ik zijn gewoon uit elkaar 
gegroeid, met ieder onze eigen ontwikkeling 
daarin. Het heeft meer te maken met het vriend-
je dat ik twintig jaar geleden had, en zing het 
daarom nog steeds met dezelfde lading. Het is 
een van de beste liedjes die Tjeerd ooit geschre-
ven heeft. Herman Brood was er groot fan van. 
Hij bezocht regelmatig onze optredens van Total 
Touch en stond dan na afloop op mijn voicemail: 
“Ik zal niet rusten totdat dat nummer een 
wereldhit is!” Of hij schreef het op een bierviltje 
dat hij op Koninginnedag aan me gaf. Ik heb dat 
viltje nog steeds.’

‘If you wanna make my day, you’ve gotta 
love me in slow motion.’ Met je vriend Alvin 
doe je precies het tegenovergestelde. Jullie 
hadden al snel een relatie.
‘Tja, als je de 40 gepasseerd bent en je denkt 
iemand tegen te komen waarvan je in bijna alle 
facetten het gevoel hebt dat je toch wel heel erg 
bij elkaar past, dan ga je niet nog vier jaar lopen 

latten. Als het goed voelt dan durf je er ook wel 
voor te gaan, en daarbij is het echt niet zo dat 
het signed, sealed, delivered is als je al bij elkaar 
bent. Ook dan is het nog steeds work in progress. 
Wat dat betreft ga je dus ook in slow motion met 
elkaar om, zodat je kunt bouwen aan je relatie. 
Ik heb me ook nooit aan bosjes mannen onder-
worpen, maar had een paar grote liefdes waar ik 
heel tevreden mee was.’

‘Ik wist niet dat ik na één blik al zoveel 
van je houden kon’ uit het nummer Nu Dat 
Jij Er Bent. Dat slaat op je kinderen?
‘Inmiddels ook, maar wist je dat het liedje eigen-
lijk is geschreven voor prinses Amalia? En Alvin 
past net zo goed in die zin. Hij is de tweeling-
broer van Berget Lewis, dus ik kende hem al, 
maar ik zag hem vrijwel nooit. Toch vond ik 
hem wel altijd bijzonder. Toen hij dat ook in mij 
zag, heb ik de eerste stap gezet. Inmiddels vor-
men we een gelukkig gezinnetje met mijn twee 
zonen Jonas en Marijn, zijn zoon Eljah en onze 
dochter Maël.’

Waar loopt het nog spaak in het gezin?
‘Ik ben echt de allerergste wat betreft telefoon-
gebruik, maar het is als werkende vrouw wel 
reuze handig om zo altijd je kantoor bij je te 
hebben. Waarom zou ik, als ik bij mijn zoon op 
het voetbalveld in de kou sta te wachten, niet 
even snel een paar mailtjes wegtikken? Dan kun 
je wel heilig als de paus gaan zitten doen, maar 
we maken ons er allemaal schuldig aan. Ik dus 
ook. Thuis roepen ze weleens: “Mam, leg dat 
ding eens weg!”’

Een andere songtekst: ‘Kies wie je bent; 
ben je een mooie prinses of speel je jezelf.’ 
Kom je in dit vak veel mensen tegen die 
fake zijn?
‘Ik zou het niet fake willen noemen, maar meer 
zoekende naar wie je bent. Ik kan het erg waar-
deren als mensen tegelijkertijd zowel tevreden 
als geïnspireerd zijn. Altijd in combinatie, want 
enkel tevreden zijn, kan ook betekenen dat je 
heel passief in het leven staat. Haal je dat andere 
erbij, dan ben je juist vitaal en geïnteresseerd in 
andere mensen. Als het binnen goed zit, dan 
straal je dat ook uit naar buiten en heb je andere 
dingen veel minder nodig.’

‘Ken je mij, wie ken je dan?’ zong je ooit 
eens. Denk je dat je jezelf inmiddels volle-
dig kent?
‘Dat heb ik misschien wel gedacht, maar dat is 

helemaal niet zo. Nog lang niet! Als ik mezelf nu 
zou moeten omschrijven dan ben ik intens, in 
alle opzichten. Niets is bij mij ‘een beetje’, want 
je krijgt me meteen all the way. Ik hou van mijn 
kinderen en het mooi willen zingen. Als ik in 
mijn carrière een bepaalde richting op ga, dan 
dompel ik me er ook direct helemaal in onder. Ik 
kan goed verbinden met mijn publiek en in 
vriendschappen, want what you see is what you get. 
En ik vind het fijn om te weten waar ik aan toe 
ben. Een open gesprek ligt me goed, ergens met 
vijfhonderd omwegen naartoe praten gaat me 
slecht af.’

Kun je je voorstellen dat mensen soms 
bang zijn om op je af te stappen, juist omdat 
je zo uitgesproken bent?
‘Omdat ik al zo’n 25 jaar voor mensen zichtbaar 
ben, denken sommigen dat ze me ook heel goed 
kennen. Maar het zou natuurlijk raar zijn als ik 
altijd mijn hele hebben en houwen op straat zou 
gooien. Dat doe jij toch ook niet? Ik vind dit 
interview al best intens, want je stelt me vragen 
waarvan ik denk: nou, nou, als ik ze aan jou zou 
stellen, wat zou jij daar dan op zeggen? Laat 
staan dat heel Nederland meeleest. Het feit dat 
ik een soort gereserveerdheid heb is eigenlijk 
heel gezond, daardoor blijf ik heel dicht bij 
mezelf. Tot op zekere hoogte mag je dingen ech-
ter ook best wel in de media zeggen, want als je 
je levensloop en ervaringen deelt, kan het ook 
wat voor mensen betekenen. Ik heb er veel aan 
gehad om interviews van collega’s terug te lezen, 
maar ergens moet je wel de grens trekken omdat 
het anders aandachttrekkerij wordt en dat past 
niet zo bij mij. Mensen zullen mij natuurlijk 
nooit helemaal leren kennen, omdat er naast de 
artiest ook nog een privépersoon bestaat. Maar 
voor mijn naasten ben ik juist een van de meest 
open personen ever.’   ✖
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‘Er moet verdieping 
en gelaagdheid in een 
liedje zitten, het moet 
echt ergens over gaan. 
Ik noem mezelf ook 
liever een interpretator 
van emoties’
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