
                                             Waarom?  

Sommige mensen vinden Trijntjes stem te schel, niet mooi, ze schreeuwt zeggen ze 

dan. Ik las “De Paus van Amsterdam’’, autobiografie over haar vader  

Huub Oosterhuis, over de pastor die nergens bij hoorde.  

In haar vroege jeugd scheidde hij van haar moeder. Vader Huub schreef dit lied 

speciaal voor zijn dochter. Ik voel in de tekst zijn liefde en diepte. 

                                           Nou Daarom! 

Trijntje Oosterhuis zingt:  

Refrein 

Ken je mij?  

Wie ken je dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

Ken je mij?  

Wie ben ik dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

 

Ogen die door de zon heen kijken  

Zoekend naar de plek waar ik woon  

Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is 

of onmetelijk ver  

die niet staat en niet valt  

en niet voelt als ik  

niet koud en hooghartig.  

 

Ken je mij?  

Wie ken je dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

Ken je mij?  

Wie ben ik dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

 

Hier is de plek waar ik woon  

Een stoel op het water  

Een raam waarlangs het opklarend weer  

Of het vallende duister voorbij vaart  

Heb je geroepen  

Hier ben ik.  

 

Ken je mij?  

Wie ken je dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  
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Ken je mij?  

Wie ben ik dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

 

Ik zou een woord willen spreken  

Dat waar en van mij is  

Dat draagt wie ik ben  

dat het houdt  

Ik zou een woord willen spreken  

Dat rechtop staat als mens  

die mij aankijkt en zegt  

Ik ben jouw zuiverste zelf. 

Vrees niet  

versta mij  

ik ben, ik ben  

 

Ken je mij?  

Wie ken je dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

Ken je mij?  

Wie ben ik dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

 

Ben jij de enige voor wiens ogen 

Niets is verborgen van mijn naaktheid  

Kan jij het hebben 

Als niemand anders 

Dat ik geen licht geef  

niet warm ben 

Dat ik niet mooi ben  niet veel  

Dat geen bron ontspringt in mijn diepte.  

 

Dat ik alleen dit gezicht heb 

geen ander  

Ben ik door jou 

zonder schaamte 

gezien, genomen 

door niemand minder? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn?  

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

 

Ken je mij?  

Wie ken je dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  



Ken je mij?  

Wie ben ik dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

 

 


