
Gospel 

Gedachten bij een reis door Amerika 

 

In juni waren Vera en ik op muziekreis door het diepe zuiden van de VS. De streek 

bij de rivier de Mississippi is de wieg van menig muziekstijl: de folk, cajun, 

country, jazz, blues en rock ’n roll. Wat veel mensen niet weten is dat de 

oorsprong van veel van deze stijlen te vinden is in de gospel en spirituals. In de 

zwarte kerkmuziek dus. 

Het is een vergeten hoofdstuk in onze kerkmuziek. Ons liedboek telt slechts een 

enkele spiritual. En ook liederen uit Opwekking zijn van een ander gehalte:  alle 

scherpe kantjes van de oorspronkelijke gospel zijn er afgehaald. Het is te 

gepolijst. Want de ware gospels en spirituals gaan over het ruwe leven.  

Dat ruwe leven is er nog steeds. Het landschap in het zuiden is er niet alleen 

bezaaid met kerkgebouwen, maar ook met armoedige huizen. De kloof tussen 

armoede en rijkdom wordt er steeds groter. En wie denkt dat raciale spanningen 

tot het verleden behoren, vergist zich. Zie de moord op kerkgangers in 

Charleston.  

We waren ook bij het motel in Memphis waar Dr. Martin Luther King werd 

vermoord. Er is een museum omheen gebouwd. Het brengt de strijd om de 

burgerrechten van zwarten in beeld. Aangrijpend! Ook omdat je merkt dat die 

strijd nog niet gedaan is. Bij binnenkomst wordt elke bezoeker uitvoerig 

gefouilleerd. Het is kennelijk nodig. Zie opnieuw Charleston.  

Tijdens dat bezoek besefte ik eens te meer hoezeer ook de strijd om 

burgerrechten gevoerd werd met behulp van Bijbelse taal. De beroemde 

toespraak van King (‘I Have a Dream’) hoorde ik daar met nieuwe oren toen ik 

zag hoe zwarte medebezoekers er nog steeds door aangedaan raken. Wat een 

pijn! Maar ook wat een hoop, gevoed door Bijbelse beelden! Het ontroerde me.  

Dat deed ook de indrukwekkende toespraak van president Obama die ik later  

voor tv zag – de rede bij de herdenking in Charleston. Maar de meeste indruk 

maakte hij met het zingen van het lied ‘Amazing Grace’, een lied geschreven door 

een blanke, dat dan weer wel. Het ging niet zuiver. Het was niet gepolijst. Maar 

wel recht uit het hart – kenmerk van alle eerlijke muziek.  

 


