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denk dat ik toch voor een
ander genre kies. Gospelmuziek? Niks mis mee! Maar
dan wel op de manier van
de jongeren die deze week
in Roemenië in het Engels
een bewerking van Johannes 3:16 zongen. Eerbiedig
droegen zij met hun ensemble de kern van het Evangelie uit. Dat is nog eens echte
gospelmuziek!

in grote aantallen schijnen
rond te struinen. Kan ik
gewoon lekker op het ritme
van m’n eigen muziek heuvel op, heuvel af. Geweldig!
Moet ik nog wel even
nadenken over de muzikale
klanken waarop ik me al
fietsend wil laten meevoeren. Menige reformatorische
scholier blijkt Michael W.
Smith, Gerald Troost en
Rebecca St. James in z’n
mp3-speler te hebben. Ik

Een hele opluchting. Minister Eurlings liet deze week
weten dat er geen verbod
komt op het gebruik van
muziekspelers door fietsers.
Eindelijk eens een verstandig besluit. Kan ik mijn iPod
gewoon blijven meenemen
als ik op een prachtige
herfstmiddag op het zadel
door de Veluwse bossen
scheur. Heb ik tenminste ook
geen last van het geknor
van wilde zwijnen die daar

Michiel Bakker

Zelfgemaakte meubels
afleveren bij klant
Agent, verpleegster,
docent, econoom of toch
liever musicus? Help,
wat moet ik worden?
Magneet laat in een serie
stagiaires aan het woord.
Voldoet het werk aan
de verwachtingen? Of
maakt de kennismaking
met de praktijk juist
duidelijk dat dit beroep
toch de verkeerde keuze
was? Deze week deel
4. Pieter Wisse (19) uit
Kapelle loopt stage voor
de opleiding tot meubelmaker.
Opleiding: Vierdejaarsstudent kaderfunctionaris
meubelindustrie/interieurbouw, mbo niveau 4,
MIDDELBURG – Pieter
Wisse uit Kapelle loopt
stage voor de opleiding
tot meubelmaker.
Foto RD, Anton Dommerholt

Praise en worship (lofprijzing en aanbidding) zijn een belangrijk onderdeel van gospelmuziek. Foto: jongeren geven tijdens een gospelconcert in het Arnhemse Gelredome uiting aan hun emoties.
Tekst: Evert van Dijkhuizen en
Jaco van der Knijff
Foto: Anton Dommerholt
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jongeren

gospel

\ZkdZaW^_]ZWYVcW^_ede"
bjo^Z`!bVVgc^ZiYVi^`]Zi
]ZZaZg\VVceg^_h#Ç:ZcVcYZg/
×<dheZa`VcWZhi\dZYo^_c#?Z
bdZiVaaZZclZa`g^i^hX]o^_c!
lVcioZ`Zgc^ZiVaaZh^h\dZY#Ç
D[/×>`k^cY\dheZac^Zi]ZZa
bdd^!bVVgZgo^_clZabdd^Z
bjo^Z`hij``ZcW^_#Ç
6cYZgZ_dc\ZgZco^_c_j^hi
Zci]djh^VhidkZg\dheZa"
bjo^Z`#×Hdbb^\ZbZchZc
YZc`ZcYVi\dheZaZX]i]ZZa
Zg\^h!bVVg\V]ZiYVcbVVg
ZZchaj^hiZgZc#9VcYZc`_Z
Zg]ZZaVcYZghdkZg!YZc`^`#
A^\iZgdd`cZiVVclVikddg
bjo^Z`hbVV`_Z]ZWi#ÇD[/
×9Z_dc\ZgZckVciZ\Zclddg"
Y^\l^aaZclViAVVioZYVc
\dheZabjo^Z`aj^hiZgZcÇ:Zc
YZgYZ/×6ah_ZkVV`cVVg\dheZa
aj^hiZgi!k^cY_Zedebjo^Z`
c^ZibZZgaZj`#Ç>ZbVcYi^ei/
×@^_`ZZchdeNdjIjWZVah_Z
\ZZc@a^`hV[Z]ZWiZcYVc
B^X]VZaL#Hb^i]^ci^``Zc#Ç
9Z6bZg^`VVchZVgi^ZhiWa^_`i
j^iG9"dcYZgodZ`dd`dcYZg
gZ[d_dc\ZgZcYZbZZhiedej"
aV^gZ\dheZaoVc\Zg#

Traditionele gospelmuziek
ontstaat op de Zuid-Amerikaanse
katoenplantages, begin 1900. De
slaven zingen liederen –spirituals– om elkaar te bemoedigen.
Voorbeelden zijn ”Nobody knows
the trouble I’ve seen” en ”Go
down Moses”.
Ook de zwarte kerken in ZuidAmerika gaan gospels zingen.
Omdat de meeste slaven niet
kunnen lezen en schrijven, zingt
een solist de teksten. Hij wordt
afgewisseld door een koor dat de
herhalingen –het refrein– zingt.
Om de boodschap zo goed
mogelijk op de kerkgangers over
te brengen, worden de solisten
steeds uitbundiger en geven zij
zich over aan hun emoties.
Eigentijdse gospelmuziek omvat

alle stijlen die in de popmuziek
voorkomen: rap, hiphop, heavy
metal, hardrock. In de begeleidingsband spelen keyboard,
akoestische gitaar en slagwerk
een belangrijke rol. Tijdens
concerten staan de zangers vaak
swingend op het podium. Ze zingen meestal religieuze teksten,
maar gaan ook in op alledaagse
onderwerpen zoals liefde, respect
en verdraagzaamheid.
Vanaf 1960 wordt eigentijdse
gospelmuziek –inmiddels de
helft van alle gospelmuziek– populair. De Jesus Movement, een
evangelische beweging in de
Amerikaanse kerken die vooral
jongeren aantrekt, speelt daarbij
een belangrijke rol. Er ontstaan
alternatieve kerken zoals de
Calvary Chapel in Californië. De
kerkgangers worden opgeroepen
God te loven; het maakt niet uit
in welke muziekstijl ze dat doen.
Praisemuziek wordt vooral gebruikt in evangelische kerken en
gemeenten. De muziek heeft de
functie van aanbidding. Internationaal populaire gospelartiesten
zoals Michael W. Smith, Darlene

Zschech en Rebecca St. James,
maar ook in eigen land bekende
zangers als Gerald Troost en Kees
Kraayenoord, hebben praise en
worship (lofprijzing en aanbidding) in hun repertoire.

Vader
De Amerikaanse componist
en zanger Thomas A. Dorsey
(1899-1993) wordt gezien als de
vader van de gospelmuziek. Hij
ontwikkelt vanaf 1930 een eigen
stijl die later de inspiratiebron
wordt voor veel andere gospelartiesten. Zijn bekendste lied is
”Take my hand, precious Lord”.
Hij maakt het in 1932. Ook
Mahalia Jackson (1911-1972)
draagt wereldwijd bij aan de
populariteit van gospelmuziek.
Een bekend nummer van haar is
”Down by the riverside”.
Gospelmuziek heeft drie doelen: evangelisatie, bemoediging
van christenen en ontspanning.
Die derde functie is lange tijd op
de achtergrond gebleven, maar
gospelartiesten zien zichzelf
tegenwoordig ook als christelijke
entertainers. Sommigen geven

Als ik goed ben in mijn
werk ongeveer 1400 euro
per maand, denk ik.”
Moeilijk: „Nee. Ik wist wat
ik kon verwachten. Vorig
jaar liep ik ook stage. Op
school had ik tien uur per
week praktijkles. Dat is een
goede voorbereiding.”
Leuk: „Ik ben met mijn
handen bezig, maar moet
alles voorbereiden op papier. Die combinatie maakt
het werk leuk. Je leert
een compleet traject. Wij
zijn geen productiebedrijf
dat bijvoorbeeld honderd
dezelfde stoelen maakt.
We leveren verschillende
producten. Dat zorgt voor
afwisseling.”
Nadelen: „Het zagen en
schuren veroorzaakt veel
stof. Dat is slecht voor je.
Bovendien sta je vaak in
de herrie van verschillende
machines. Ik draag meestal
gehoorbescherming en een
mondkapje.”
Toekomst: „Eerst wil ik
voor een baas werken. Na
een aantal jaar zou ik graag
zelf een bedrijfje oprichten.
Misschien volg ik ondertussen nog een hbo-opleiding.
Het vinden van een baan
moet geen probleem zijn,
want er is op het moment
veel werk in de meubelbouw.”
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Kinderarbeid
Koningin Beatrix is op
staatsbezoek in India. In dat land
is kinderarbeid heel gewoon.
Veel mensen vinden nu dat de
koningin daar over moet gaan
praten met de regering van
India.
10%
5%
39%

46%

De koningin moet opkomen
voor de rechten van Indiase
kinderen.
Eens, ze kan haar macht goed
gebruiken.
Eens, dit is ze aan de kinderen
verplicht.
Oneens, dat is slecht voor de
verhoudingen.
Oneens, India moet dit zelf
weten.

Aantal stemmen op Yord: 441.
©RD

6gbVcYdBjhZjbYddgWgVcYkZgldZhi

KddgkZZa_dc\ZgZc^h
\dheZabjo^Z`iZhd[i#×OZa[
aj^hiZg^`\ZZc\dheZadbYVi
^`]Ziedebjo^Z`k^cYbZi
ZZckgddbhVjh_Z#9Vcaj^hiZg
^`cZioda^Z[edebjo^Z`
bZi\ZhXVcYZiZ`hiZc#Ç:Zc
VcYZg/×>`aj^hiZghdbhcVVg
\dheZabjo^Z`!^`]djYZg
c^ZiZX]ikVc!aj^hiZgkZZa
a^ZkZgcVVgYVcXZoVc\ZgZh
<lZcHiZ[Vc^#ÇD[/×>`aj^hiZg
kddgVac^Zi"X]g^hiZa^_`Zbj"
o^Z`#8]^aaZcbZiVaaj^hiZg
^`c^Zi!]ddg#ÇLZZgZZc
VcYZg/×>`k^cY\dheZaZZc
Wj^iZc\ZlddchVV^Zbjo^Z`"
hi^_a#Ç
6cYZgZbjo^Z`^hW^_YZoZ
_dc\ZgZcbZZg^cigZ`#×>`
k^cY\dheZabjo^Z`bVVg
VX]iZga^_`AZkZYZ\ZldcZ!
cdgbVaZbjo^Z`!edeZcodÇ
D[/×<ZZ[b^_bVVg]VgYXdgZ
Zcodkddgih#Ç:ZcYZgYZ/×>`
aj^hiZgVai^_YcVVgbjo^Z`kVc
YZoZi^_Y!ZcZX]i]ZZa!]ZZa
hdbhcVVg\dheZa#BVVgYVi^h
W^_cVcdd^i#Ç

BZihX]dda`ddgo^c\Zc^ck^_[iVaZc

O^Zdd`eV\#'&#

Jacomijn Hoekman

Wat is gospelmuziek?
Gospel is het Engelse woord
voor Evangelie. Gospelmuziek
is popmuziek met religieuze
teksten. Er zijn drie soorten:
de traditionele gospel, eigentijdse christelijke muziek en
praisemuziek. Deze indeling
wordt over de hele wereld in
de gospelindustrie gebruikt.

Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam.
Werkzaamheden: „Ik loop
stage bij Smit Interieurbouw
en Advies in Middelburg.
Daar verricht ik verschillende werkzaamheden. Een
traject begint bij de klant.
Die komt met wensen, bijvoorbeeld voor een tafel of
stoelen. Mijn baas kijkt wat
mogelijk is en maakt een
tekening. Dan zoek ik hout
en ga zagen en schaven. De
onderdelen monteer ik aan
elkaar. Als laatste krijgt het
product een laklaag. Regelmatig kom ik bij klanten om
meubels te leveren.”
Periode: „Twaalf weken
werk ik hier. Daarna ga ik
weer naar school. Ten slotte
volgt een stage bij een
ander bedrijf.”
Salaris: „Ik krijg ongeveer
100 euro vergoeding per
week. Wat ik later ga verdienen, weet ik niet precies.

GZYY^c\hlZg`Zg

hun cd’s bij de grote, niet-christelijke platenmaatschappijen uit om
een breder publiek te bereiken.
In Nederland is de Evangelische Omroep een belangrijke
promotor van gospelmuziek.
De omroep heeft een gospelprogramma, Xnoizz, op de
radiozender 3FM en laat tijdens
massabijeenkomsten zoals de
EO-Jongerendag vooral gospelmuziek horen. Ook op het
jaarlijkse Flevo Festival klinkt
veel gospel. GMC Choral Music
in Dordrecht is een belangrijke
uitgever van gospelmuziek.
In reformatorische kring leven
grote bezwaren tegen gospel.
Mensen wijzen dan op de heftige muziek die veel weg heeft
van popmuziek. Zij vinden dat
de heiligheid van God wordt
aangetast en ze zijn bang dat
jongeren door het luisteren naar
gospelmuziek makkelijk zullen
overstappen op popmuziek. Ook
hebben ze moeite met de teksten, omdat die veel over loven
en prijzen gaan en weinig over
zonde, schuld en de noodzaak
van bekering.

…is deez’kaduuk?…

@dZ^ZcadeZcZgdehigVVi#BZc"
hZcg^_YZcZgcd\bZieVVgYZc
lV\ZcZchaVeZc^cYZhX]jjg
db\VhiZcdeZZcWZYiZ`jc"
cZcaViZcdkZgcVX]iZc#6[\Zad"
eZclZZ`\^c\ZcYZojhhZcG^_"
c^Z&,ZcB^g_Vb&+kVcL^_`
j^i=Zg`^c\ZccVVg=dc\VVgh"
GdZbZc^ #O^c\ZcYigVYZcoZ
debZi]jcilVVa[`dee^\Z
hX]dda`ddgkVcYZ8]g^hiZa^_`Z
HX]daZc\ZbZZchX]VeEg^ch
BVjg^ihj^iB^YYZa]Vgc^h#
9Z\gdZeaVcYYZldZchYV\"
VkdcYlZZgdeHX]^e]da#>cYZ
YV\ZcYVVgkddgigVYZcYZhX]d"
a^ZgZcVX]i`ZZgde^ckZghX]^a"
aZcYZ`Zg`Zc^cGdZbZc^ #:a`Z
YV\lZgYZcoZcV]Zio^c\Zc
YddgYZ=dc\VgZcj^i\ZcdY^\Y
dbiZWa^_kZcZiZc#×LZViZcZX]i
GdZbZZchÇ!oZ\iG^_c^Z#×LVi]Zi
egZX^ZhlVh!l^hiZcl^_dd`c^Zi#
LZoZ^YZcVai^_YbVVgYVilZ]Zi
]ZZaaZ``ZgkdcYZc#Ç
B^g_Vb/×LZ`gZ\Zc]ZZakZZa
odZiZiVVgi_ZhZc\ZWV`_Zh#Ç
G^_c^Z/×LZbdZhiZcZZc`ZZg
ZZclZ\lZgeiV[Za`aZZYkda\Z"
WV`_Zhde\ZgdaYbZZcZbZc#LZ
]ZWWZcZgc^ZiZZchkVc`jccZc
ZiZc!lVciYZkda\ZcYZYV\lZg"
YZclZlZZgkda\ZhidjlY#Ç

LZa`ZiVVahegV`Zc_jaa^ZbZiYZ
bZchZcY^Z_jaa^ZYVVgdcibdZiiZc4
G^_c^Z/×LZ]ZWWZc\ZegdWZZgY
lVi=dc\VVghiZaZgZc!bVVg
]Zi^hZZc]ZZabdZ^a^_`ZiVVa#
=Zi:c\ZahkVcYZ=dc\VgZc

^hc^ZiVai^_YZkZc\ZlZaY^\#OZ
bVV`iZcYVVgoZa[\gVe_ZhdkZg/
×:Zc7g^ihZkgdjligdjlibZi
ZZc=dc\VVg#DeZZc\Z\ZkZc
bdbZcihegZZ`iYZbVcbZi
o^_c=dc\VVghZkg^ZcYZcV[!
Y^Zo^_ckgdjlidX]dd`ZZch
bdZiZcdcibdZiZc#9Zkgdjl
]ZZ[i\ZZco^cZcoZ\i/>`hcVe
idX]c^ZihkVclVi_jaa^ZiZ\Zc
Za`VVgoZ\\Zc#J^iZ^cYZa^_``Vc
YZbVc]VVgidX]dkZg]VaZcdb
bZZiZ\VVc#6ahoZYZkg^ZcYZc
dcibdZi!]ZWWZcY^ZZZckZggVh"
h^c\kddg]VVg/oZ]ZWWZcZZc
heZZX]kddgWZgZ^Y^c]Zi:c\Zah#
CVVÓddeoZ\iYZbVc/9Vik^Za
bZZ!idX]4OZ\iYZkgdjl/>`
oZ^idX]YVi^`Zgc^ZihkVcodj
kZghiVVcÇÇ

YZ\ZhX]^ZYZc^hkVcYZ=dc\V"
gZckZgiZaY#KgdZ\ZglVh=dc\V"
g^_ZYg^Z`ZZgod\gddiVahcj#CV
YZ:ZghiZLZgZaYddgad\^hkZZa
aVcYcVVgGdZbZc^ \Z\VVc#Ç
B^g_Vb/×OZo^_cdekVaaZcY
igdihde]jcZ^\ZcXjaijjg#Ç
G^_c^Z/×7^_cVVaaZhlVilZ
oV\Zc!^hYddg=dc\VgZcj^i\Z"
kdcYZc#9ZWgdZ`W^_kddgWZZaY!
bVVgcd\kZZabZZg#?Z`dc
]Ziod\Z`c^ZiWZYZc`Zcd[
YZbZchZcoZ^YZcYVi]ZilVh
dcildgeZcYddg=dc\VgZc#IdZc
lZZZcigVXidgiZ\Zc`lVbZc!
kgdZ\ZclZkddgYZ\gVe/Dd`
dcildgeZcYddg=dc\VgZc4NZh!
oZ^YZcoZ!]^_^hVaaZZc\ZbVV`i
YddgGdZbZcZc#Ç

O^_cZg\gdiZkZghX]^aaZcijhhZcCZ"
YZgaVcYhZZc=dc\VVghZgZ[dgbVid"
LVVgdb]ZWWZc=dc\VgZcodÉc
g^hX]Z`Zg`Zc4
Z^\ZcXjaijjgW^ccZcGdZbZc^ 4
G^_c^Z/×=Zi^hYVVgVai^_Y`djY
G^_c^Z/×OZ]ZWWZcdchkZZadkZg

…of hoort’t zo?…

^cYZ`Zg`#BVVgVah_ZkaV`W^_YZ
`VX]Zao^iZc]^_hiVViVVc!ldgY
_ZlZZgW^_cV\ZgddhiZgY#Ç
B^g_Vb/×LZ]ZWWZc]ZiDcoZ
KVYZgbZioÉcVaaZcde\ZoZ\Y^c
YZ`Zg`#9Vi]ZZ[ilZalVi#:cYZ
bZchZco^c\ZcZgVcYZgh#Ç
G^_c^Z/×@Z^]VgY#Ç
B^g_Vb/×>`oViZZc`ZZgcVVhi
ZZcdjYbVccZi_Z!bVVgVVc]Zi
Z^cYkVcYZY^ZchilVh^`W^_cV
Ydd[#OZ]ZWWZcdg\Zah!bVVg
Y^Z`dbZccVjlZa^_`hWdkZc]Zi
o^c\Zcj^i#Ç
G^_c^Z/×6ahZZc`^cYldgYi
\ZYddei!]ZZ[i]ZiVai^_YZZc
eZZibdZYZg#=Zi\gVee^\Z^h/
_ZbV\c^ZiigdjlZcbZi]Zi
`^cYkVc_ZeZZibdZYZg!dbYVi
YViZX]iVah[Vb^a^ZldgYi
\Zo^Zc#Ç

LViodc\Zc_jaa^Zkddg]Zc4
B^g_Vb/×LZ]ZWWZc^ck^_[
iVaZc\Zodc\Zc#EhVab(%^c]Zi
=dc\VVgh!ZZc:c\ZahZWZlZg"
`^c\kVc?d]#(/&+!bjo^Z`kVc
7VX]ÄÇ?ZhjbZ^cZ;gZjYZÇ
W^_kddgWZZaYÄZc;gVchiVa^\Z
bjo^Z`#D_V!dd`cd\^Zih^c]Zi
CZYZgaVcYh#Ç
G^_c^Z/×>`odjWZhicd\lZa
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Nederlandse jongeren die een
rooms-katholieke kerk in Roemenië zijn binnengelopen om te
schuilen voor de regen, beginnen
spontaan te zingen. In het midden Mirjam van Wijk.
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