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door Willem Jongeneelen

De Rotterdamse zangeres aar-
zelde geen seconde toen het ver-
zoek voor een bijdrage aan de
dienst bij haar binnenkwam. „Ik
dacht: leuk! Jazz, dat ken ik. De

kerk, daar voel ik me thuis en gos-
pel is helemaal relaxt. Gospels zin-
gen is voor mij zoiets als ademha-
len.”

Shirma Rouse werd 35 jaar gele-
den op Curaçao geboren, maar
groeide op het Caraïbische eiland
Sint Eustatius. „Het geloof is een
groot ding op dat eiland. Ik ging al-
tijd met mijn ouders en oma’s
naar de kerk. Daar ben ik op mijn
zesde liedjes als Amazing Grace en
Oh Happy Day gaan zingen, maar
ook oude hymnen.

Allebei mijn oma’s maakten
zelf ook muziek. De ene speelde
hammondorgel, de andere was
zangeres. Muziek is me dus met
de paplepel ingegoten. Ze waren
beiden ook erg gelovig; de een
was protestant, de ander was ac-
tief bij de zevendedagsadventis-
ten.”

Christen
De van onder meer The Voice of
Holland en The Passion bekende
zangeres voelt zich net als haar
oma’s een belijdend christen. Ook
in Nederland, waar ze op haar ne-
gentiende naartoe verhuisde.
„Veel mensen in Nederland er-
varen geloof als iets gefor-
ceerds of iets wat is opgelegd.
Voor mij is het geloof mooi
en leerzaam. De woorden
‘streng’ en ‘geloof’ passen
voor mij dan ook niet bij el-

kaar. Het is fijn om te geloven. Je
hebt niet altijd een kerkgebouw
nodig om God te ervaren. Gelo-
ven betekent goed met elkaar om-
gaan. Daarom is zo’n jazz kerk-
dienst ook leuk om te doen. Het is
een relaxte manier om een positie-
ve levenshouding uit te dragen.”
Het zingen van gospels heeft voor
de zangeres niets met speciale
zangtechnieken te maken. Het
draait om inlevingsvermogen. „Je
vertelt een verhaal en brengt emo-
ties over. Gospels zijn er in vele
stijlen. Ik zing alle genres en pro-

beer diep te gaan in alles wat ik
doe. Als het mij maar raakt en ik
er anderen mee kan raken. Als het
jou doet dansen, te gek. Als het
jou doet janken, nog beter. Als het
jou doet lachen, dan ben ook ik
blij. Gospelmuziek zingen is ook
voor velen een goede leerschool
gebleken. Kijk naar de carrière van
Aretha Franklin. Gospels hebben
mij kracht op het podium ver-
schaft.”

.Op het lijstje van liedjes die ze
in de kerk kan zingen, prijken
nummers die qua inhoud aanslui-
ten bij de boodschap die voor-
ganger Willem Vermeulen in
de dienst brengt. „Daar zit
bijvoorbeeld een tekst
bij over de lofzang van
David. Er zijn ook
nummers geselec-
teerd met the-
ma’s als hoop en
liefde. Iedereen
kan zich ermee
identificeren.
Ik ken de mees-
te gospels nog
van vroeger.
Naast de tradi-

tionele meezinger Amen zing ik
echter ook Imagine van John Len-
non.”

Rouse wordt tijdens de dienst
begeleid door pianist Henne Reijs.
In de afsluitende song is ze te ho-
ren met de jubilerende Bergse
May Day Jazzband.

Jazz kerkdienst: zondag 31 mei vanaf
12.00 uur Sint-Gertrudiskerk, Bergen
op Zoom.

Goed nieuws
van u, voor u,
door u

Boek over
Bertha
Hertogh

Een mooie traditie van JazzBoZ is de jazzy
kerkdienst in de Gertrudiskerk. Die wordt
deze keer opgeluisterd door Shirma Rouse.

‘Muziek is mij met de paplepel
ingegoten. Mijn ene oma
speelde hammondorgel, de
andere was zangeres’
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‘Gospels zingen is voor
mij net als ademhalen’

● Shirma Rouse wordt helemaal blij van jazzdienst in Gertrudiskerk

� Shirma Rouse.

MODE OUTLET TOPMERKEN
WEEKACTIE

2E ARTIKEL nu € 1,-
Wilhelminastraat 26 Breda

OPEN AVOND 
MBO Techniek

Donderdag 28 mei 

18.00 - 21.00 u.
markiezaat.nl 

Markiezaat College, het échte werk

Nobellaan 50

Bergen op Zoom

Dr. Brabersstraat 6, Roosendaal | vanoorschotmode.nl

PRESALE
V O O R J A A R  2 0 1 5

K O R T I N G E N  T O T

*O
p 

ge
se

le
ct

ee
rd

e 
ar

tik
el

en


