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De pas opgezette DABS-muziek
bibliotheek heeft al 560 titels in 
huis. Maar volgens beheerder 
Tjakko Hoekstra in Goes moeten 
er in Nederland wel driemaal zo
veel barbershop-stukken beschik
baar zijn. Wel vijftienhonderd, 
schat hij. Hoekstra doet dan ook 
een dringend beroep op alle koren 
en kwartetten hun repertoire eens 
door te lopen en de beschikbare 
nummers aan hem op te sturen. 

Tjakko Hoekstra: 'Er moet nog 
veel meer zijn'. 

'Het zou wel plezierig zijn als ze 
allemaal met een lijst met titels 
kwamen' , zegt Hoekstra. Volgens 
hem hebben nog maar vier koren 
gereageerd op zijn oproep van 

enkele weken geleden. Zo vertelt 
hij bij Coastline Chorus maar · 
liefst 120 titels te hebben gevon
den die hij nog niet had. Om maar 
een voorbeeld te noemen. 
Tijdens de jongste vergadering 
van de Raad van Afgevaardigden 
kreeg hij van Bob Slavenburg een 
arrangement in handen gedrukt 
van het nummer Die Zomerdag, 
dat sommige ouderen zich wel
licht uit de jaren vijftig weten te 
herinneren. Het bijzondere van 
deze song is dat het een Neder
landse produktie is, omgezet in 
barbershop-stijl. Bob Slavenburg 
meldde dat er nog elf van die 
songs onderweg zijn. Hij heeft er 
destijds een hele serie naar 
SPEBSQSA opgestuurd ter be
werking. Bij twaalf is dat gelukt, 
zoals bijvoorbeeld met Mooi 
Holland, Je Bent Als een Wilde 
Orchidee en Als Sterren 
Flonk'rend Aan De Hemel Staan. 
Slavenburg meldde er meteen bij 
dat zijn eigen koor, Whale City 
Sound, Die Zomerdag zeker op 
het repertoire zal nemen. 
Tjakko Hoekstra weet te melden 
dat in het Nederlands sinds enke
le maanden ook het Wilhelmus 
beschikbaar is. En er is een versie 
van Aan de Amsterdamse 
Grachten, met een prima Engelse 
tekst, waarmee The Gaggling 

Ganders Gang uit Goes eind mei 
naar de Britse conventie gaat. 
Uiteraard heeft de muziekbiblio
theek in de verzameling om te 
beginnen alle catsongs, maar 
daarnaast zijn bijvoorbeeld ook 
zo'n veertig Kerstliederen 
beschikbaar, alsmede reeksen 
liefdesliederen, weemoedige 
ballads, blije zonneschijn-songs, 
nostalgische heimweeliedjes, tot 
aan militante strijdliederen toe. 
HoeKstra: 'SPEBSQSA geeft ons 
niet alleen titels, maar ze noteren 
er ook de moeilijkheidsgraad bij, 
en het tempo, of het een ballad is, 
een easy beat of een song in 
uptempo. Als je vraagt om een 
song met maneschijn, krijg je zo 
een lijst met titels met de maan 
erin, maar ook als het gaat om 
heimwee, 'angry', historie of oor
log. Zelfs kun je advies krijgen 
over de 'opener' waarmee je een 
optreden kunt beginnen, of de 
'closer' waarmee je afsluit' . 
Hoekstra: 'Elk koor, elk kwartet, 
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elke dirigent kan mij bellen met 
de vraag of er een barbershop
arrangement bestaat van een 
bepaalde song. Dat kan ik in onze 
eigen bibliotheek opzoeken, en 
anders bel ik naar Engeland of 
Amerika of ze het daar mogelijk 
hebben. Soms blijkt ook dat 
Amerika het niet heeft, omdat het 
in Engeland is gearrangeerd. 
Slaag ik erin de song te achter
halen, dan bel ik terug om te .zeg
gen waar de muziek te bemachti
gen valt. Dan moet een koor of 
kwartet zelf verder bellen om het 
te bestellen. Vervolgens moeten 
ze dan contact opnemen met onze 
penningmeester Gommert Burger 
voor het DABS-stempel en de 
afrekening.· 
'Het meeste werk', vertelt Hoek
stra verder, 'zit nu in het bijhou
den, het up to date blijven. 
Vandaar mijn oproep aan alle 
koren, kwartetten en dirigenten 
in hun stapel muziek te kijken. Ik 
heb het sterke vermoeden dat er 
heel veel muziek moet liggen, ook 
bij dirigenten. Jammer dat ze nog 
zo weinig reageren: 
Het telefoonnummer van Tjakko 
Hoekstra: 011 00 - 13254. 

De Barbershop-shop heeft weer 
een nieuwtje. Drinkbus met 
DABS-opdruk, speciaal gemaakt 
voor gebruik op de risers, omdat 
er een klem bij wordt geleverd 
waarmee de beker aan de broek
riem kan worden gehangen. Voor 
al diegenen die voortdurend hun 
dorst moeten lessen tijdens de 
repetities. Een pracht van een 
drinkbus. volgens Gommert 
Burger, voor de prijs van f 7,50. 
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'Wat is de naam van het nieuwe 
koor eigenlijk?' vroeg dirigent 
Hans Pekelharing tijdens de intro
ductie-avond in cultureel centrum 
't Zand in Maarssen. 
'Dazzoekenw'op', klonk het ant
woord van bariton Leo van de 
Voorde, mede-oprichter van het 
nieuwe koor, dat op deze avond 
een kleine twintig inschrijvingen 
mocht noteren. 
De avond was vooraf gegaan door 
redelijk veel public relations 
-artikelen in de plaatselijke kran
ten. folders in vele brievenbus
sen- zodat er toch zo'n veertig 
belangstellende mannen kwamen 
kijken. 
Het koor met de werktitel 
Dazzoekenw'op is voortgekomen 
uit het onlangs opgeheven koor 
The Mldholland River Blenders uit 
De Meern. Een aantalleden verliet 
dit koor na de conventie van vorig 
jaar. Ze waren teleurgesteld over 

De oprichters van het nieuwe 
koor in Maarssen. Van links af.· 
Leo van de Voorde, DerkOkken 
en Kees Buitelaar. 

de resultaten. Dat hun vertrek het 
einde betekende voor The 
Mldholland Blenders, was een 
well icht ongewild gevolg. Kees 
Buitelaar achteraf: 'We zochten 
gewoon meer kwaliteit en die 
vonden we niet in het koor van 
De Meern. We willen trouwens 
beslist niet natrappen.' Met dit 
laatste doelt hij op een ongelukki
ge opmerking in een plaatselijke 
krant over de toenmalige dirigent 
van wie ze vonden dat hij niet aan 
hun verwachtingen voldeed . 
Van de Voorde, bass Kees 
Buitelaar en lead Derk Okken zijn 
nu enkele maanden na het ophef
fen van The Mldholland River 
Blenders begonnen met het 
oprichten van een geheel nieuw 
koor. Als dirigent zal optreden 
Hans van Vliet, tenor bij The Heart 
of Holland Chorus in Nieuwegein. 
Hans Pekelharing, de peetvader 
van barbershop in Nederland, 
zoals voorlopig voorzitter 
Buitelaar zei, was uitgenodigd om 
als dirigent op te treden tijdens de 
introductie-avond. Voor de pauze 
al kreeg hij 'het eerste Maars
sense barbershop-koor' op de 



been, een mengelmoes van 
zangers en niet-zangers, maar er 
kwam geluid uit. 
Als gasten waren uitgenodigd de 
kwartetten Special 4 en Night
shift, allebei uit Ede. Het eerste 
liet horen hoe een beginnend 
kwartet toch tot een aardige 
sound kan komen, het tweede 
bewees hoe het kan na een aantal 
jaren intensief repeteren. 
Na de pauze liet Pekelharing alle 
aanwezige mannen -onder wie 
enkele koorleden van The Mldhoi
land Harmonizers uit Ede- opdra
ven om Heart Of My Heart in te 
studeren. Dat ging redelijk binnen 
het kwartier. 'Zo snel is het me 
nog nooit gelukt', aldus Pekel
haring na het laatste akkoord. 

Terwijl de koeien achterstevoren 
voorbij razen, mijmer ik in de 
beslotenheid van mijn treincoupé 
over al het goeds wat er te bele
ven valt. Oké, als je het Journaal 
aan zet. zou je dat misschien niet 
zo zeggen, maar tóch ... 
Zo vanuit zo'n voortsnellend geel 
monster valt het voor mijn per
soontje positief uit. Ik voel me 
happy, zogezegd. Mijn eerste 
RvA-vergadering als 'president' is 
achter de rug. Ik heb er wat nieu
we mensen leren kennen en wat 
oude kennissen beter leren ken
nen. De conventiecommissie is 
volop bezig en de DABS-Tunes 
die ik In mijn handen heb, ziet er 
prima uit. · 

Alle reden om een sigaartje op te 
steken en lekker achterover ver
der te mijmeren. Maar ja, ik rook 
niet meer. En ik ben er eigenlijk 
ook de man niet naar om wat rus
tig te mijmeren. 
Al gauw dwalen mijn gedachten 
dan ook af naar de genoegens 
van het zingen. Heerlijk, om met 
je koor of kwartet aan de 'final 
tag' te beginnen. 'Summertime' 
en dan dat laatste 't-i-m-e' zo 
breed mogelijk neerzetten. Lekker 
gevoel! 
Jammer toch dat niet iedereen 
hiervan kan genieten. Wat zijn er 
in dit landje nog veel die zelfs nog 
nooit van barbershop hebben 
gehoord. 
Stel je nou eens voor dat onze 
Dolphln Barbermales uit 
Harderwijk daar ergens in het 
hoge noorden dat vlammetje kon
den aansteken. Dat er wat Friezen 
--ik ben er van huis uit zelf een-
warm gemaakt zouden worden 
voor de barbershopzang. En dat 
dan na een tijdje een echt BHC 
ontstaat met in zijn kielzog een 
paar BHQ'tjes. En dat we op een 
volgende conventie er niet alleen 
wat Friese barbarshoppers bij 
hebben gekregen. maar ook wat 
Drenten, Groningers en 
Limburgers. En dat we ... 
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Dan schrik ik op van een onver
wachte beweging van de trein en 
tot mijn grote boosheid merk ik 
dat we station Harderwijk uit rij
den. Sjit. Nooit gemerkt dat we 
gestopt zijn langs het perron. 
Het leven ziet er ineens anders uit. 
De warme hap staat natuurlijk 
koud te worden. Ik moet nu eerst 
door naar Zwolle. Daar overstap
pen en weer terug naar Harder
wijk. Tsjonge wat een oen! Ik ver
pruts me daar eventjes een uur. 
Nou ja, verprutsen? 
Ik kan in die tijd mooi mijn plan 
verder uitwerken om de Friezen 
uit hun barbershop-isolment te 
halen. 
Van het resultaat houd ik u verder 
op de hoogte. 

Herman Feitsma 

Kopij voor het volgende nummer 
van DABS-tunes gaarne vóór 
4 juni naar: 
Jacques de Jong, 
Koningin Julianaweg 16, 
3628 BN Kockengen. 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 

DE EETEBIJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 
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'Misschien nog wat vroeg, maar 
wij zijn aan het aftellen', meldt 
Jan Koole, die de public relations 
regelt voor Coastline Chorus uit 
Vlissingen. Het koor eindigde 
vorig jaar als eerste op de con
ventie in Veldhoven. Op 29 juni 
vertrekt het naar Calgary in 
Canada om Nederland te vertegen
woordigen op de internationale 
conventie. Volgens dirigent 
Wouter Moraal een nieuw hoogte
punt in de succesvolle, bijna tien
jarige carrière van het koor. 'Het 
betekent ook een extra dimensie 
omdat we het eerste Nederlandse 
koor zullen zijn dat namens 
Nederland acte de présence zal 
geven op een internationale con
ventie. 
Met nog vijftien repetities voor de 
boeg, weten de leden van Coast
line Chorus wat hun te doen staat. 
'Oefenen dat de stukken eraf vlie
gen', constateert Jan Koole. Dat 
legt een zware druk op het koor 
en het is een aanslag op de vrije 

tijd. Maar de koorleden hebben 
slechts één wens en dat is als 
Nederlands kamploenskoor zo 
goed mogelijk voor de dag komen. 
Djrigent Wouter Moraal is er zich 
van bewust dat Coastline Chorus 
zich presenteert namens heel bar
hershoppend Nederland. Vandaar 
dat het Wilhelmus in 'four part 
harmony' aan het repertoire is 
toegevoegd. 
Jan Koole: 'Het Wilhelmus van 
Nassouwe zit er al aardig in, maar 
het is even wennen om barher
shop te zingen in je eigen taal' .. 
Zo'n reis naar Canada vergt veel 
van de koorleden, want naast het 
instuderen van de muziek moet er 
enorm veel worden georgani
seerd. Oe faxen naar en van 
Amerika vliegen het bestuur om 
de oren. 
ledereen zal meteen ook begrij
pen dat zo'n trip een klein vermo
gen kost. Het koor bestaat uit 
zo'n vijfentwintig man en dan 
kom je toch al gauw aan een 
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bedrag van 40 duizend gulden 
voor reis- en verblijfskosten. Een 
behoorlijke aanslag op de porte
monnee. Het koor organiseert dan 
ook van alles om de kosten te 
drukken: rommelmarkten, een 
loterij en uiteraard sing outs waar 
het maar kan. Wat dat laatste 
betreft is het een voordeel kam
ploenskoor te zijn, omdat men je 
graag in de show heeft, merkt 
Koole op. 
Er wordt ook driftig gezocht naar 
sponsors, maar ja, vraagt Koole 
zich af, hoe commercieel is dan 
barbershop. Hij concludeert: 'Oe 
komende tijd wordt druk en span
nend. Druk omdat dit jaar ook het 
tienjarige bestaan voor de deur 
staat. zowel van Coastline Chorus 
als van de vrouwelijke tegenhan
ger Sea Sound Singers. Ook aan 
dat jubileum wordt reeds gewerkt 
en het feest wordt op 29 januari 
1994 gevierd in de Schouwburg 
van Middelburg. Spannend wordt 
het ook allemaal omdat na Cal
gary de Nederlandse conventie 
meteen voor de deur staat. Een 
overvol1993 dus, maar wie zou 
zoiets willen missen?' 
Dirigent Wouter Moraal voegt aan 
het verhaal van Koole toe dat 
Coastline Chorus het voor elkaar 
had deel te nemen aan de koren 
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competitie. 'Maar om uiteen
lopende redenen zien we van 
deelname af. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en dat betekent 
hard, heel hard werken. Zeker met 
de eigen conventie in het vooruit
zicht na de zomer.· 
'Hoe meer de reis naar Canada in 
het zicht komt, des te spannender 
het wordt', constateert ook 
Moraal. 'Wij willen ons van onze 
beste kant laten zien .• Voor mij 
wordt het de eerste ervaring in 
het Mekka van het barbershop. 
Nog meer dan voorheen werken 
we in het koor aan klinkervor
ming, uitspraak, flow en dergelij
ke. In Canada zal ik weer veel 
leren van anderen en ik hoop 
contacten te leggen met ik-weet
niet-hoeveel barbershoppers. 
We maken nu al een dankbaar 
gebruik van ons erelid Madeline 

' lt sounds like a band! ' Dat was 
wel het mooiste compliment dat 
The Gents' Mainport Barbershop 
Singers Rotterdam onlangs in 
ontvangst mochten nemen. Het 
kwam van de organisator van het 
Voorjaarsconcert in Puttershoek 
op vrijdag 19 maart. Nogmaals 
klonk poco a poco presto het 
Little Llze I Love You, terwijl een 
enthousiast applaudisserend 
publiek in Sugar City de barbar
shoppers uitgeleide deed. Het 
debuut van het eerste Rotter
damse barbershopkoor mocht 
geslaagd worden genoemd. 
Intussen heeft het barbarshop
koor met de lange naam zich ook 
officieel bij de Dutch Association 
of Barbarshop Singers (DABS) 
aangemeld. Na een dik jaar van 
repetities voelt het koor zich 
voldoende mans om zich in het 
openbaar te laten zien. Op 28 
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Jeory die met haar kennis van 
zaken en haar karakter zowel koor 
als dirigent weet 'op te tillen'. We 
zingen niet alleen nummers uit 
ons laatste conventie-optreden, 
maar ook nog enkele nieuwe.' 
'Een extra motivatie is het simpe
le feit dat je weet waarvoor je 
werkt. Dat levert weliswaar ook 
een grote druk op, omdat je 
steeds het idee hebt tijd te kort 
te komen'. 
Coastline Chorus is in 1984 opge
richt, eerst onder de naam 
Flushing Boy Barber Friends. Het 
vloeide voort uit het kwartet Four 
Motion dat intussen allang ter 
ziele is. Destijds bestond het hele 
koor uit acht mannen die zich in 
een stoffig kamertje boven een 
kroeg in Vlissingen het barbar
shoppen eigen probeerden te 
maken. Rob van der Meule, de 

maart volgde derhalve nog een 
optreden als gast van het vrou
wenkoor Route Sixteen in 
Papendrecht. Eveneens met suc
ces. 

I ets meer dan een jaar geleden 
kwam het initiatief voor de op
richting uit de gelederen van het 
RET-mannenkoor, een koor 
samengesteld uit personeelsleden 

voorzitter Frans Bos. 

bass~ was de eerste dirigent. 
Het is in alle jaren een klein koor 
gebleven, meer dan vijfentwintig 
leden heeft Coastline Chorus zel
den geteld. Niettemin presenteer
den ze op de conventie vorig jaar 
een allure die terecht werd be
loond. Een hoogtepunt was eer
der een optreden in 1987 voor de 
Britse conventie in Bournemouth. 
Sinds een kleine vijf jaar staat 
Wouter Moraal voor het koor. Met 
diens komst zo'n vier jaar geleden 
veranderde ook de naam. In 
Engeland bleek namelijk dat de 
oude naam grammaticaal niet 
helemaal klopte. Bovendien bleek 
het woord 'flushing' ook gebruikt 
wordt voor het doorspoelen van 
het toilet. Vandaar: Coastline 
Chorus. 

van de Rotterdamse Electrische 
Tram. Voorzitter Frans Bos werd 
wakker geschud door een artikel 
in de Volkskrant waarin werd 
gesignaleerd dat in de Randstad 
niet of nauwelijks een barbars
hopkoor was te vinden. 'Te gek 
voor woorden·, vond Bos die al 
langer met het idee rondliep. 
Bos zocht contact met oud
dirigent Hans Eekels, een goede 
bekende in barbershop-kringen. 

dirigent Hans Eekels. 

Die zei meteen ja. Samen togen ze 
naar Radio Rijnmond waar ze hun 
oproep kwijt konden aan potentië
le barbershoppers. Dat leverde al 
gauw enkele tientallen leden op, 
genoeg voor een volwassen koor. 



Intussen tipte Bos, al zo'n twintig 
jaar voorzitter van het RET -man
nenkoor, ook nog enkele mannen 
uit dit koor. 'Ik dacht: die zijn qua 
leeftijd en zangprestatie wel 
geschikt', zegt hij achteraf droog
jes. Ook dat leverde enkele leden 
op. 
Met de enthousiaste Hans Eekels 
als dirigent begonnen de repeti
ties in een lokaal van de RET met 
zo'n dikke veertig man, intussen 
gestabiliseerd op achtendertig. 
Op 23 januari 1992 werd het koor 
officieel opgericht. 
Na een goed jaar van intensief 
oefenen mag Rotterdam. dat toch 
al gezegend is met een groot aan
tal koren, zich ook op dit gebied 
rijker voelen. The Gents' Mainport 
Barbarshop Singers Rotterdam, 
's werelds grootste havenstad 
waardig. 

Lezers die meer informatie wen
sen. kunnen komen luisteren op 
de donderdagse repetitie-avond, 
van acht tot tien uur, op het adres 
Oostzeedijk 100. 
Voorzitter Frans Bos (010 - 479 
48 18) en dirigent Hans Eekels 
(01 0 - 442 20 61) geven gaarne 
nadere informatie. 

Jan Brouns, bass 

Op de volgende zaterdagen zullen 
DABS-bestuur en Raad van 
Afgevaardigden hun vergaderin
gen houden: 

22 mei: RvA 
4 september: bestuur 
25 september: RvA 
30 oktober: bestuur 
20 november: RvA 

Onlangs heeft de Internationale 
Raad van SPEBSQSA besloten 
een nieuw systeem van jureren 
toe te passen, met drie catego
rieën: Muziek, Presentalie en 
Zang. Over de presentalle gaat 
deze aflevering uit een serie 
over het nieuwe jury-reglement. 
Bron: The Harmonizer. uitgave 
van SPEBSQSA. 

Mogelijk hebt u horen verluiden 
dat de voorgestelde categorie 
Presentatie voornamelijk de eer
dere categorieën Interpretatie en 
Stage Presence zou omvatten. 
Zo simpel is het niet. 
Het klopt dat de categorie Presen
tatie deels in het leven is geroepen 
vanwege het nogal willekeurige 
onderscheid tussen visuele en 
vocale presentatie. Vele deel-

ENJOY 
THE 
'HOLIDAY 
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nemers hebben op grond van die 
verdeling hun vaardigheiden los 
van elkaar geperfectioneerd. Niet 
onlogisch. 
We hebben allemaal de resultaten 
gezien: koren en kwartetten die 
er fantastisch uitzagen maar die 
armzalig zongen, of andere die 
zongen als nachtegalen maar 
die als standbeelden op de risers 
stonden. 
In beide gevallen nemen de zan
gers zichzelf in de maling doordat 
ze de song niet volledig aanvoe
len. Anderzijds wordt het publiek 
in de maling genomen doordat 
het geen kerels ziet die in zichzelf 
geloven en in wat ze zingen. 
Tenslotte worden ook de compo
nist en de arrangeur in de maling 
genomen omdat hun werk niet 
goed wordt uitgevoerd. 

OF A LiFETilVlE' 
\\lTH 

HARL\10NY 
EXCHANGE 
The Barbushop a11swer to 
Home Excha11ge Holidays 

For further detai ls wrire 10: 

ROSE;\l~RY PRITCH:\RD · TOWY COTT 
LLAXDEILO · DYFED S.\19 6PT · W:\LES · L'K 
or telephone: (0558) 822323 

fa.t : (0558) 822389 
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Het veranderen van de jury-regle
menten alleen maakt nog niet 
iedereen een dynamische en 
levendige 'performer'. Maar wel 
zullen vele zangers uit de droom 
worden geholpen dat ze het hele 
plaatje zien terwijl ze alleen maar 
naar een stukje van de puzzel zit
ten te turen. 
Het is te hopen dat de zangers 
een wat natuurlijker expressie 
laten zien. Daartoe is nodig dat ze 
een zeker gevoel voor hun songs 
ontwikkelen en dat ze dat gevoel 
meegeven aan hun publiek. Dat 
biedt meer 'fun' voor alle partijen. 

De categorie Presentatie spitst 
zich erop toe hoe een song tot 
leven wordt gebracht en hoe dat 
aan het publiek wordt over
gebracht. Zonder het aangeven 
en het delen van het gevoel, komt 
zingen niet verder dan een oefe
ning met de stem. Dan zit er geen 
onderhoudende waarde aan. 
De waardering in de categorie 
Presentatie is erop gebaseerd de 
amusementswaarde te meten en 
dan vooral met het oog op effect 
en geloofwaardigheid. Deze twee 
kenmerken gaan op voor alle stij
len en soorten van uitvoering en 
ze omvatten zowel vocale als 
visuele elementen. 
De presentatie moet geloofwaar
dig zijn en geschikt voor het podi
um. Elk kwartet of koor heeft de 
vrijheid zijn eigen individuele 
mogelijkheden van expressie uit 
te proberen, zo lang die expressie 
niet de normen van goede smaak 
overschrijdt. of in strijd is met de 
huidige vereisten voor goede bar
bershop. 
Songs bezitten doorgaans talrijke 
mogelijkheden om emoties uit te 
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drukken. Op verscheidene punten 
in een song kan de diepste bron 
van emotie gevonden worden in 
de tekst, dan wel in de melodie, 
het ritme of de harmonie. Eerste 
doel van de presentatie moet zijn 
het zich eigen maken, het koeste
ren en het doorgeven van die 
mogelijkheden. Soms vinden luis
teraars een song niet leuk omdat 
ze hem nooit goed hebben horen 
uitvoeren. De mogelijkheden zijn 
onvoldoende geprobeerd, er zijn 
te weinig illusies gecreëerd, de 
zangers hebben er te weinig in 
gelegd. 

Er zijn talloze manieren om een 
song uit te proberen, nieuwe 
invalshoeken te zoeken en neer te 
zetten. Ze worden alleen beperkt 
door een gebrek aan fantasie of 
een gebrek aan vaardigheid van 
de uitvoerenden. Binnen de 
beperkingen van de compositie 
en het arrangement moeten de 
zangers die elementen zoeken die 
ze het best kunnen gebruiken om 
hun eigen boodschap over te 
brengen en die van de song. Die 
elementen noemt men doorgaans 
techniek, en ze zijn van groot 
belang. Elke zanger moet natuur
lijk bedreven zijn in zijn kunst en 
hij moet al zijn vaardigheid 
gebruiken om daarmee te werken. 

Sommigen kiezen voornamelijk 
vocale elementen en zien de visu
ele elementen over het hoofd. Of 
andersom. Maar meestal, hopen 
we, zullen zangers door hebben 
dat ze visuele en vocale elemen
ten allebei moeten gebruiken. 
Immers, het publiek beoordeelt 
een uitvoering met ogen en oren 
tegelijk. 

Barbarshoppers vragen vaak naar 
de waarde van techniek. Daartoe 
moeten ze eerst het onderscheid 
kennen tussen vaardigheid en 
techniek. 
Vaardigheid houdt in het juiste 
gebruik van de stem, goede hou
ding, een gevoel voor tempo, het 
begrijpen van de tekst. een 
geschikte balans tussen de 
akkoorden, accurate intonatie, 
goede stemkwaliteit en nog veel 
meer. Techniek daarentegen 
omvat die elementen in een uit
voering die de verschillende 
momenten in een song verster
ken. Techniek kan worden 
gebruikt om meer gewicht te 
geven aan een tekst, of voor het 
maken van een beweging, dan 
wel om een andere kunstgreep 
toe te passen in de vorm van een 
opvallend tenue bijvoorbeeld. Als 
de vaardigheid toeneemt, wordt 
de techniek minder opvallend. Ze 
is er wel, maar ze ligt er niet dik 
bovenop. 
Voor de mindere 'performer' die 
te weinig ervaring heeft, kan het 
toepassen van techniek een pro
ces van muzikale groei inluiden. 
Dat betekent niet dat meer techni
sche kunstgrepen ook meer pun
ten opleveren bij de beoordeling. 
Zo is het niet. De zwakste uitvoe-
ring, waarbij allerlei vaardigheden 
ontbreken, wordt net zo 



beoordeeld als de uitvoering die 
is overladen met technische 
truukjes die speciaal zijn bedacht 
om maar te scoren. Juryleden 
belonen niet de techniek, ze belo
nen het effect. 
Uitspraak, vocale kleur, lichaam
staal, stemming, tempo, 'flow', 
levendigheid, uitdrukking, energie 
en eenheid zijn duidelijke wijzers 
langs de weg naar een succesrijke 
uitvoering. Het publiek hoort en 
ziet, vaak onderbewust, elk onder
deel van de uitvoering. Dus zan
gers moeten daar goed op letten. 

Het gaat in één woord om samen
hang, vastheid. De beste 'perfor
mers' putten samenhang uit hun 
geloofwaardigheid. Maar ook in 
hun visuele en vocale kunstzin
nigheid, eenheid van presentatie, 
en controle over hun aanwezig
heid op het toneel. Hun werk 
biedt het publiek de gelegenheid 
de song tot zich te laten doordrin
gen zonder dat het wordt afgeleid 
door foutjes in de uitvoering. 
Volgens de nieuwe richtlijnen zal 
die groep het laagst scoren die 
elke vorm van expressie mist, 
die zich geen eenheid voelt en die 
geen controle heeft over zijn op
treden. Zo'n uitvoering zet noch 
de zangers noch de toehoorders 
op hun gemak. De song gaat 
absoluut teloor in gebreken. 
Met het nieuwe jury-reglement zal 
er ongetwijfeld iets veranderen. 
Er zal verandering komen in uit
voeringen, voorbereidingen ~n 
resultaten. De meest natuurlijke, 
smaakvolle en onderhoudende 

uitvoeringen zullen het hoogst 
beloond worden. 
Zij die uit hun hart vandaan zin
gen, die zich ertoe zetten op een 
geloofwaardige manier de song te 
delen met het publiek - die zullen 
waardering oogsten. 

Na het lezen van het artikel 'De 
stokpaardjes van Theo van Dijk' 
in DABS-Tunes van maart 1993 
heb ik, als vrouwelijke barber
shopper, dringend behoefte hier
op te reageren. Het mag zo zijn 
dat de heer Van Dijk veel heeft 
betekend, en misschien nog wel, 
voor de heren barbershoppers. 
Daar kan ik niet over oordelen. 
Maar de vrouwen-barbershoppers 
en vrouwenbarbershop-organisa
ties trapt hij mijns inziens op hun 
ziel. 
Ik wil daarom voorstellen het 
woord 'collegiaal ' in boven
genoemd artikel maar te schrap
pen. 
Verder wil ik deC waaronder dit 
woord valt, laten rusten en het 
maar eens over de P van Puritein 
hebben. 
DieP staat namelijk ook voor 
Panacee, een geneesmiddel tegen 
alle kwalen, een wondermiddel. 
Wellicht kan de heer Van Dijk een 
dergelijk wondermiddel toe
gediend worden om hem van 
zijn puritanisme te genezen. 
Misschien dat hij dan ook gaat 
inzien hoe vervelend het kan zijn 
om stokpaardjes te berijden. Een 
fiets lijkt me een prettiger ver
voermiddel en in dit geval minder 
beladen. 
De P staat ook voor Pijn. De Pijn 
die de heer Van Dijk bij veel vrou
welijke barbershoppers zal ver
oorzaken door zijn uitlatingen in 
hun richting, maar die P staat ook 
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voor Pisnijdig en dat is één van 
de andere gevoelens die ongetwij
feld is opgeroepen. 
Tevens staat die P voor Prima en 
Proporties. Het is Prima om de 
authenticiteit van barbershop har
mony te beschermen, maar het is 
buiten Proporties om de vrouwen
barbershop-organisaties ervan te 
beschuldigen dat zij dit niet doen. 
Zo, ik heb mijn hart gelucht en ik 
eindig dit schrijven met een 
variant op het motto van de heer 
Van Dijk: 
lt's good to beatemale barber
shopper! 

Ede 
Jeaneffe Lahuis 
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In Het Nederlands Zangersblad 
heeft Jan Heijmink liesert een 
discussie aangekaart over het 
ontstaan van barbershop. ligt 
de oorsprong in Europa of is bar
barshop typisch Amerikaans? 
He ij mink liesert denkt het eer
ste . Bob Slavenburg van DABSis 
de tegengestelde mening toege
daan. Hierbij een bijdrage aan 
een discussie die wellicht nog 
lang kan duren. 

Nooit waarschijnlijk zal iemand 
meer weten wanneer het eerste 
barbershop-akkoord uit de stem
mige strotten van een kwartet is 
ontsproten. Volgens Jan Heijmink 
Liesert in Het Nederlands 
Zangersblad moet het in de zes
tiende eeuw of daaromtrent 
geweest zijn. Hij komt tot zijn 
conclusie in twee artikelen om 
'het hardnekkige misverstand uit 
de weg te ruimen dat het barber
shop-zingen in Amerika zou zijn 
ontstaan zo rond de eeuwwisse 

Bob Slavenburg in actie. 
'Natuurlijk is barbershop echt 
Amerikaans '. 

ling '. Iemand als DABS' musical 
director Bob Slavenburg reageert 
daarop beslist. 'Natuurlijk is het 
barbershop-zingen in zijn huidige 
vorm afkomstig uit Amerika. Daar 
is geen twijfel over mogelijk.' 
Vermoedelijk hebben beiden 
gelijk. Jan Heijmink Liesert con
stateert dat het meerstemmige 
zingen bij de kapper al in het oude 
Europa werd beoefend. 'Het is 
trouwens vreemd te denken dat 
Amerika zelf iets uitgevonden zou 
hebben, iets zelf ontwikkeld zou 
hebben zonder de invloed van al 

Uw koor. Uw C.D. 
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die Europeanen ', schrijft hij ook. 
Daarentegen valt niet te ontken
nen dat de strenge regels voor 
het tegenwoordige barbershop
pen pas zijn opgesteld na april 
1938, toen de SPEBSQSA in 
Amerika werd opgericht. 
Heijmink Liesert gaat in zijn 
betoog terug tot in de renaissan
ce, waarin het madrigaal als een
stemmige, later meerstemmige 
a cappella muziek werd gezongen. 
In het Engeland van de zestiende, 
zeventiende eeuw signaleert de 
schrijver het woord 'part-song '. 
In zo'n lied ligt de melodie steeds 
in de hoogste partij en deze wordt 
door de andere, dus lagere partij
en, geharmoniseerd. In Duitsland 
wordt dit, weer later, Viergesang 
genoemd en in Nederland kwar
tetzang. Heijmink Liesert 
beschouwt het zingen van een 
tweede of tegenstem (contra
tenor) als een natuurlijke behoef
te. Aanvankelijk lag die tegenstem 
onder de melodie, later ook er
boven, zoals nu in barbershop. 
In de achttiende eeuw, constateert 
Heijmink Liesert, ontstonden 
allerlei mannenclubjes die onbe
geleid zongen, in de kerk of in het 
koffiehuis. Dat gebeurde in 
Engeland, maar ook in Duitsland 
en de Nederlanden. 
Reeds in de zestiende, zeventien
de eeuw, schrijft Heijmink Liesert 
verder, vind je barbierswinkels, zo-



wel in Engeland als op het vaste
land waar instrumentaal en vocaal 
gemusiceerd werd door amateurs. 
Hij gaat verder: 'Het musiceren in 
die barbierswinkels verwaterde 
in Europa en zou misschien hele
maal verdwenen zijn als niet deze 
traditie door al die Engelse en 
Vastelandse emigranten nieuw 
leven was ingeblazen in die 
Nieuwe Wereld, waar de mis
schien met heimwee behepte 
mensen een stukje eigen identiteit 
koesterden en hun harde werken 
veraangenaamden met een beetje 
'thuis'-muziek. Zo ging barber
shop-singing daar in Amerika een 
eigen leven leiden.' 
Hij concludeert dat barbershop
pen 'gewoon vierstemmige man
nenzang' is. Maar hij laat daarop 
volgen: ·wel iets anders dan 
Liedertafelsingen, echter alléén 
maar omdat door de zeer strikte 
regelgeving je op lange afstand 
al kunt horen: daar komt een bar
bershop aan.' 
Vermoedelijk zit in dit laatste de 
kneep. 
SPEBSQSA's eigen geschied
schrijving vermeldt ook dat in het 
Engeland van koningin Elizabeth 
rond 1600 ook al 'barbers' music ' 
werd gespeeld, begeleid door cit
her, de gitaar van tegenwoordig. 
Voor Amerikaanse kappers was 
het ook gebruikelijk een muziek
instrument te hanteren. 
In het huidige barbershoppen 
begon pas enige tekening te 
komen toen een speciale com
missie uit SPEBSQSA in 1938 
definieerde (voor de precisie hou
den we het Engels maar aan): 

Barbershop harmony is 
produced by four voices 
unaccompanied - when 
the melody is consistently 
sung below the tenor -
when rul es of time, 
expression and word 
theme are sacrificed to 
obtain blending harmony 
satisfaction - usually with 
at least one harmonized 
chord on each melody 
note. 

In de tekstbijlage van de 
Intersound-CD Coney lsland Baby 
vinden we nog dat er voor die 
nieuwe zangstijl tegen het einde 
van de negentiende eeuw in 
Amerika nog geen naam was 
gevonden. Volgens deze 
Amerikaanse tekst werden er 
rond 191 0 speciale songs voor de 
zingende kwartetten geschreven. 
'Zo verscheen ', aldus de 
geschiedschrijving, 'in 1910 het 
liedje Mister Jefferson Lord, Play 
That Barbershop Chord, waarmee 
de naam Barber Shop Quartets 
was geboren. De nieuwe muzikale 
stijl heette Barber Shop 
Harmony.' 
Kenmerkend voor de stijl is dat de 
lead de melodie zingt, de tenor 
komt daar harmoniërend boven 
uit, de bas zorgt voor de lage 
samenklinkende partij en de bari
ton neemt de tussentonen voor 
zijn rekening, soms onder, soms 
boven de lead. Die speciale 
samenklank verleent het kenmer
kende karakter aan Barbershop 
Harmony. 
Het gelijk over de vraag waar de 
oorsprong van het barbershoppen 
ligt, mag Jan Heijmink Liesert 
hebben: in Europa, zoals de 
meeste Amerikaanse cultuur oor
sponkelijk uit Europa komt. Per 
slot werd er- over oorsprong 
gesproken - ook al gezongen 
sinds het ontstaan van de mens
heid. Maar verder valt het nauwe
lijks te ontkennen dat barbershop 
in zijn huidige vorm uit Amerika 
komt. 
Er blijft immers altijd nog dat dui
delijke verschil tussen zingen bij 
de barbier en barbershop zingen. 

Jacques de Jong 

(Met bijdrage van Jan Brouns) 
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28 tot en met 31 mei 1993 
BABS Convention 1993 
Organisatie: BABS 
in Haarogate, Engeland 

4/5/6 juni 1993 
Holland Harmony Convention 
Organisatie: Holland Harmony 
Veldhoven, Koningshof 

27 juni/4 juli 1993 
International Convention 
Organisatie: SPEBSQSA 
Calgary, Canada 

8/9/1 0 oktober 1993 
DABS Conventie 1993 
Organisatie: DABS 
'Koningshof' te Veldhoven 
Informatie bij Gommert Burger: 
011 02-43580 

20 november 1993 
Jubileumshow 
Organisatie: The Midland 
Harmonizers Sound. 
Met medewerking van internatio
nale gasten, zoals The 
Nickelodeon uit Euro-Disney. 
Informatie Willem Haasnoot, 
08389 - 19673. 

29 januari 1994 
Jubileumshow 
Organisatie: Coastline Chorus en 
Sea Sound Singers 
Schouwburg te Middelburg 

11 



DABS-TUNES 

Normaal gesproken repeteren we 
één avond per week, maar als je 
eens echt wilt opschieten met 
nieuw repertoire, is het veel beter 
een repetitiedag of -weekeind te 
houden. Dat kan natuurlijk thuis, 
maar het is veelleuker wat te 
oefenen tijdens een weekeindje 
op een mooie externe lokatie, 
zeker als daar ook nog buiten
lands wordt gesproken en als het 
er prachtig weer is. 
Toen wij dan ook, via een van 
onze werkgevers, de mogelijkheid 
kregen een lang weekeind in 
Parijs (inclusief een bezoek aan 
EuroDisney) te boeken, hakten we 
de knoop snel door. 
Die vrijdag togen wij, Thetmar 
Joosting (lead), Aviva Schulze 
(tenor, als vervangster van de in 
Duitsland gelegerde Carel de 
Lange), Hessel Teeuw (bari) en 
Willem Jager (bass) naar Parijs. 
Reeds op de heenreis (per bus) 
konden we een aantal uren seri
eus oefenen. Helaas moest dat 
wel wat zachtjes gebeuren om de 
medereizigers niet te veel te 
storen. Voor een volgende keer 
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denken we dan ook aan een reis 
per trein, zodat we in een eigen 
coupé onze eigen gang kunnen 
gaan. 
Ook in Parijs konden we, tussen 
de culturele bezoekjes en het nut
tigen van versnaperingen door, 
uitgebreid zingen. We hebben een 
groot aantal metroreizigers onge
twijfeld een onvergetelijke rit 
bezorgd. Ook in allerlei parken 
zingt het prima. Als je zo door de 
stad loopt, blijkt pas hoeveel 
muziektentjes en podia er eigen
lijk zijn. 
Hoogtepunt van de reis was zeker 
het bezoek zaterdag aan Euro
Disney. Op zichzelf is dat al een 
belevenis. Maar daarbij was het 
ook nog schitterend weer, bijna 
warm. En druk. Normaal is het 
dan niet leuk om voor bijna elke 
attractie bijna een half uur of drie 
kwartier in de rij te staan. Wij 
konden deze tijd echter best 
gebruiken om te zingen. Mogelijk 
hebben we onze medewachten
den ook nog een aangename tijd 
bezorgd. Maar er kwam weinig 
reactie uit het publiek. 
Waarschijnlijk een gevolg van 
onze eigen terughoudendheid : we 

Bibiq 'ue in de Harmony 
Barbershop van EuroDisney 
bij Parijs. 

hadden onze kostuums niet aan 
en we hadden ons ook niet opge
steld om te gaan zingen. (Zou dat 
wel mogen in EuroDisney?) Een 
volgende keer doen we dat beslist 
anders. 
Heel bijzonder was de fotosessie 
die we hielden in een volledig 
ingerichte kapsalon in Mainstreet 
USA met de toepasselijke naam 
Harmony Barbershop. Hoewel 
niemand van het personeel aan
wezig was, mochten we er uitge
breid foto's maken. Dolle pret 
natuurlijk en nieuwsgierige blik
ken van andere bezoekers door de 
winkelruiten. Jammer alleen dat 
we weer de juiste kleding niet aan 
hadden. Helemaal overdonderd 
reisden we 's avonds na de grote 
finale van EuroDisney terug naar 
Parijs. 
De zondag trokken we weer wan
delend, etend, en zingend door de 
stad tot we rond de middag weer 
naar Nederland vertroken. 
Al met al een zeer geslaagd week
eind dat we iedereen ter navol
ging kunnen aanraden. Hoewel er 
natuurlijk goedkopere methoden 
zijn om te repeteren . 
Voornemens voor de volgende 
keer: reizen per trein en kostuums 
mee. 

Willem Jager 
namens Bibiq'ue 

DABS staat er als vereniging 
financieel redelijk voor, zo blijkt 
uit de jaarstukken die vorige 
maand zijn behandeld. Op de 
Winst- en Verliesrekening komt 
een bedrag van f 1264,- verlies 
voor, niet zorgwekkend. Het zou 
volgens het bestuur al deels kun-
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The King 's Singers. De naam 
alleen al roept rillingen van , 
bewondering op. Het Engelse sex
tet, dat zowel a cappel la zingt als 
met begeleiding, trad niet zo lang 
geleden op in Amsterdam. Vorig 
jaar gaf het een uitvoering in New 
Orleans voor een zaal vol barber
shoppers. Een van die Ameri
kanen vergeleek de manier van 
zingen van dit befaamde ensem
ble met de barbershop stijl. Hij 
kwam in het blad The Harmonizer 
van SPEBSQSA tot een aantal 
opmerkelijke overeenkomsten 
èn verschillen. 
De King's Singers komen oor
spronkelijk van het King's College 
in Cambridge, dat ook al een 
befaamd King's College Choir 
heeft. Het sextet kan eigenlijk van 
alles zingen, van klassiek tot 
modern. De zes zingen met tenor, 
twee counter-tenors die onwaar
schijnlijk hoog kunnen zingen, 
twee baritons en een bass. 
Evenals in barbershop moeten 
The King 's Singers hun stemmen 
in balans hebben zodat de lijn van 
de melodie steeds duidelijk wordt 
gehoord. De akkoorden worden 
onopvallend ingevuld, terwijl de 
hoogste tenor en de bass de 
accenten aanbrengen die de uit
voering kleur geven. 
De groep streeft ernaar ook ieder 
akkoord in balans te brengen, net 
zoals barberbershoppers. De har
monische delen moeten qua 
volume onder de lead blijven, de 
zangers plaatsen hun stem steeds 
anders zodat ze onopvallend 
mengen met de lead. Anderzijds 
moeten ze hun stemmen bijstel
len als de bass bijvoorbeeld bij
zonder laag zit. 
The King's Singers gebruiken 
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natuurlijke akkoordenreeksen die 
helemaal zijn uitgebalanceerd en 
die plezierig zijn om te horen zon
der dat een van de zangers boven 
zijn capaciteit hoeft te zingen. 
Hun harmonie wordt niet extra 
luid gebracht, zoals barbershop
pers vaak plegen te doen. Ze zin
gen met een natuurlijk volume en 
proberen niet hun stemmen te 
forceren naar een minder comfor
tabel niveau. ' Ringing chords ' 
komen toch wel over. 

In kleine zaaltjes zingen ze zonder 
versterkers, in grotere zalen 
gebruiken ze microfoons, alle
maal één. Ze hebben geleerd het 
geluictssysteem te gebruiken voor 
een uitgebalanceerd geluid. Dat 
doen ze beter dan barbershop
pers met een microfoon die nog 
wel eens willen gaan zweven. 
The King 's Singers bereiden zich 
wel mentaal voor op een optre
den, maar ze doen niet aan 
warming-up. Ze zijn van mening 
dat een warming-up soms een 
goede uitvoering in de weg kan 
staan. 
Hun presentatie verschilt ook van 
de gebruikelijke barbershop-stijl 

doordat ze weinig aan beweging 
doen·. Ze kennen geen choreogra
fie , ze trekken ook geen gezich
ten, behalve dat ze een opgewek
te, alerte uitdrukking laten zien. 
Hun talrijke grappen zitten door
gaans puur in de zang. 
Als de tekst bijvoorbeeld vraagt 
om een serie bewegingen, doen 
zij er slechts één. Zo gaan de zes 
niet meer dan lichtjes door de 
knieën als ze een tekst zingen, 
waarin de woorden 'zwak in de 
benen ' voorkomen. Desondanks 
zijn ze in staat staande ovaties te 
ontlokken. Dat gebeurde destijds 
ook tijdens de 'masterclass' die 
het sextet gaf voor een groep bar
bershoppers in New Orleans. 

De Engelse barbershopper Roy 
Dawson is niet alleen zanger, 
maar ook liedjesschrijver. Blijkens 
een brief aan onze redactie krijgt 
hij nogal eens verzoeken om 
songs van hem te mogen zingen. 
Dat verbaast hem niet alleen, het 
verrast hem ook steeds, schrijft 
hij, bescheiden. 
Vandaar dat hij zijn muziek ook 
beschikbaar heeft gesteld aan 
Nederlandse barbershoppers. Zijn 
Goese vriend en medebarber
shopper Kor de Vos heeft zich 
bereid verklaart als zijn vertegen
woordiger in Nederland op te 
treden . De muziek van Dawson is 
derhalve vanaf heden te verkrij
gen op het adres: 
Korte Vorststraat 15, 
4461 AA Goes. 
Telefoon: 011 00-32715. 


