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Balder Barbershop Quartet 
ofte wel Bibiq'ue lijkt een bui
tenbeentje te vormen in DABS. 
De vier leden van het kwartet 
zitten niet zo vast aan de tradi
ties van de Amerikaanse bar
bershop-stijl. Ze willen wel eens 
wat anders. Meer vrijheid in 
hun repertoire, minder compe
titie op de conventie, en vooral 
veel lol. 

'Laat het publiek maar lachen', 
vindt Willem Jager, bass bij 
Balder Barbershop Quartet ofwel 
Bibiq'ue uit Den Haag. Of het 
publick nu lacht om een barbcr
shop-song of een lied in een 
andere stijl maakt hem niet zo
veel uit. Per slot zingt het kwartet 
ook Nederlandse teksten, madri
galen, gospelsongs desnoods. In 
dat opzicht lijkt Bibiq'uc een bui
tenbeentje onder de barbcrshop
pers. 
Wie verwacht een kwartet aan te 
treffen met een muzikaal niveau 
dat hoger zou tiggen dan dat van 
een gemiddeld barbcrshop-kwar
tet, vergist zich. 'Welnee', zeggen 
Wiltem Jager en zijn lead Hesset 
Teeuw desgevraagd, 'wc willen 
alleen maar leuk bezig zijn.' Hun 

Bibiq'ue tijdens familiefeestje. Van links af Willem Jager, Theemar 
Joosling, Hessel Teeuwen Care/ van Lange. 

optreden beperkt zich grotendeels 
tot familiefeestjes. Ze verwachten 
zelfs in kwaliteit achter te blijven 
bij vele strikte barbershop-kwar
tcttcn. 
Alleen hun achtergrond is anders. 
Carcl van Lange (tenor), Thetmar 
Joosting (bariton), Hessel Tecuw 
(lead) en Willem Jager (bass) zijn 
allemaal afgestudeerde ingeni
eurs, dus afkomstig uit de studen
tenwereld. Geen van allen heeft 
een muzikale opleiding. Hun 
basis ligt in het katholiek studen
tenkoor Balder in Delft. In het 
koor hielden de vier zich met 
allerlei muziekstijlen bezig, van 
Gregoriaans tot Anita Kerr. Dat 
vcrklaart waarom Bibiq'ue zich 
niet uitsluitend aan barbershop 
wijdt. 
Bij de vier kan alles. Een vrouw 

als tenor, geen probleem. Close 
harmony, graag. Nederlandse 
teksten, natuurlijk ook. 
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Wat hen min of meer hindert, is 
dat barhershop te veel aan regels 
en voorschriften is gebonden. 
Ze herinneren aan een optreden 
Lijden de DAB$-jaarvergadering 
in de Meern. Na al1oop kregen ze 
vele complimenten, maar onmid
dellijk kwamen ook de kritische 
opmerkingen. 'Jullie bassis geen 
echte bass', of 'tenor en lead zin
gen door elkaar' of jullie staan te 
ver uit elkaar'. Bibiq'ue erkent het 
allemaal meteen. Maar het kwar
tet vraagt zich af of het er veel 
toe doeL 
Hessel Teeuw: 'Wij komen niet 
bij elkaar met als voornaamste 
doel te repeteren of op te treden. 
We zien elkaar voor de lol, we 
eten samen, gaan samen met 
vakantie, bezoeken EuroDisney.' 
Willem Jager voegt daaraan toe, 
dat de oorzaak daarvan kennelijk 
ligt in de studentikoze achter
grond van de vier. 
Het gesprek komt zo al snel op de 
vraag of barhershop in zijn huidi
ge vorm niet al te star is, te een
vormig. Willem Jager: 'Als je een 
keer op de conventie bent 
geweest, zie je meteen welke pas
jes en beweginkjes eraan gaan 
komen.' Zelfs vraagt hij zich af of 
al die Amerikaanse show op de 
risers wel zo aanspreekt in de 
Nederlandse cultuur. Hij maakt 
daarbij het gebaar van fladderen
de vingers naast de oren en moet 
daarbij vcrschrikkelijk lachen. 
'Misschien houden de barher
shoppers in Nederland zich te 
veel vast aan de Amerikaanse 
basis, de regels en de voorschrif-
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ten. Misschien zou je er een wat 
vrijere interpretatie aan kunnen 
geven. We blijven toch altijd ach
terlopen op Amerika en tot een 
eigen stijl is het in Nederland 
nooit gekomen.' 

Zo staat de vier van Bibiq'ue ook 
de competilie tegen. 'Ons eerste 
en verreweg belangrijkste uit
gangspunt is de gezelligheid, het 
tweede dat we willen zingen, het 
maakt nauwelijks uit wat', schreef 
het kwartet vorig jaar aan DABS 
om zich te verontschuldigen voor 
het wegblijven uit de kwartetten
competitie. 
Terzijde merkt Willem Jager op 
dat ook de afterglew op een com
petitie begint te lijken. 'Daar 
staan allerlei groepjes apart te 
zingen om te laten zien hoe goed 
ze wel zijn. Terwijl het uitgangs
punt van de afterglew toch is dat 
iedereen mee zingt.' 
Bibiq'uc sluit niet uit dat het ooit 
nog eens op de conventie op
treedt. Buiten mededinging liefst. 
'Maar anders zullen we ons uiter
aard aan de regels houden.' 
Een en ander brengt het gesprek 
al snel op de vraag in hoeverre 
barhershop te verrijken valt met 
een vrijere aanpak. Moet je ook 
omwille van een jonger zangers
bestand blijven vasthouden aan 
de strikte regels van het 
Amerikaanse barbershop? Mag je 
echt nooit close-harmony-num
mcrs zingen op een conventie? 
Willcm Jager: 'We hebben wel 
eens overwogen op de DABS
convcntie een speciale Bibiq'ue-

prijs beschikbaar te stellen voor 
het leukste, gekste, in elk geval 
origineelste optreden. Maar ja, 
dat is natuurlijk heel studen
tikoos.' 

Zo heeft het kwartet in januari 
ook een voorstel ingediend voor 
een alternatieve opzet van de con
ventie. Een van de onderdelen is 
het creëren van meer gelegen
heden om elkaar ongedwongen 
te ontmoeten zonder competitie
druk. Ze lichten toe: 'Zonder de 
strenge regels van de competitie 
is er veel meer mogelijk: ver
kleedpanijen, dubbelkwartetten, 
andere dan barbershop-muziek, 
georganiseerde massa-koren en 
dergelijke.' 
Het kwartet stelt ook voor naast 
een eendaagse conventie in het 
voorjaar, nog een sing in ('of hoe 
zoiets mag heten') te houden in 
het najaar, een wat kleinere bij
eenkomst waar iedereen elkaar 
ziet, plannen kan maken en gezel
lig kan afterglowen. 
In die geest trekt het Haagse 
kwartet voorlopig nog zijn eigen 
plan. 'Wij hebben met elkaar veel 
lol,' besluiten Jager en Teeuw, 'en 
wc willen dat anderen ook veel 
lol hebben.' 

Jacques de Jong 



Wat komt er atlemaal niet 
kijken bij de organisatie van 
een show. Dirigent Ben Schut 
van Dolphin Barber Mates 
heeft er les in gekregen in 
Amerika. Hieronder publiceert 
hij het eerste artikel uit een 
serie. Hij beschrijft om te 
beginnen boe bet koor reageert 
op de aankondiging van een 
sing out. Herkenbaar voor 
iedereen. In latere artikelen 
geeft hij nuttige tips over de 
aanpak van een show. 

Ben Schut tijdens de afterglow 
van de jubileumshow van 
Dolphin Barber Matesen New 
Achord in Harderwijk vorige 
maand. 

Onze sing out 
in huize 
Vergeet Me Niet 

De repetitieavond was prima ver
lopen. 
Voor de rek- en strekoefeningen 
was er ruimte genoeg op de risers 

omdat de helft van het koor nog 
niet aanwezig was. 
De vowel-ocfeningen daarna 
werden door bijna driekwart van 
het koor meegemaakt. Toen wc 
allemaal erg geconcentreerd 
bezig waren met de tag van de 
conventiesong ging voor de elfde 
keer de deur open. De beheerder 
van onze oefenruimte kwam 
binnen met de mededeling dat er 
'een of ander bejaardentehuis' aan 
de telefoon was. 
In de pauze konden we even onze 
stramme spieren strekken en ons 
alcohol- en nicotinepeil op niveau 
brengen. Na de pauze leerden wc 
nog wat kunsten bij onze nieuwe 
song. 
Aan het einde van de oefenavond 
wil 'Piet van de sing outs' even 
het woord. 
Hé jongens, we zijn gevraagd 
voor een sing Out in bejaardente
huis Vergeet Me Niet. We moeten 
daar volgende week om zes uur 
twintig minuten zingen. steek 
even je hand op als je meegaat. 
Omdat de helft van het koor nog 
napraat over de grandioze tag en 
de moeilijke kunsten bij de con
ventiesong gaan er maar een paar 
handen omhoog. 
Kom op jongens we hebben er 
meer nodig. We hebben geen 
tenors, hoe zit het met jou Karel, 
jij bent hun sectionalleader, ga 
jij niet mee? 
Karel geeft mopperend toe, maar 
alleen als hij om zes uur binnen 
mag komen. Dan kleedt hij zich 
thuis wel vast om en zal in de 
auto inzingcn. 
Van de risers barsten de vragen 
los. 
Krijgen we te eten? Hoe is het 
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met parkeren? Welke kleding 
doen we aan? 
De kledingcommissie springt er 
meteen op in. Laten we in het 
blauw gaan, je weet wel. Witte 
broek, blauwe blouse en vesL 
Geen jasje, wam dat hebben we 
nog niet allemaal. 
Vanuit het koor komt het 
commentaar. 
We lopen voor paal in dat oude 
pak, waarom doen we onze nieu
we kleding niet aan. 
Ons blauw is niet 'je van het', 
maar nog niet iedereen heeft 
onze nieuwe kleding. 
Terwijl 'Piet van de sing outs' de 
rest van de vragen probeert te 
beantwoorden, worden de koor
leden steeds onrustiger. Ze heb
ben tenslonc al bijna tweeënhalf
uur op de risers gestaan en de 
aftemeut lokt. 
Uit de laatste kreet van 'Piet van 
de sing outs' begrijpen we dat hij 
het optreden zal bevestigen. 

De dinsdag van de singout komt 
een groot gedeelte van het koor 
aan bij bejaardentehuis Vergeet 
Me Niet. De meesten hebben hun 
blauwe outfit bij zich maar enke
len hebben hun nieuwe jasje mee
genomen. 
Het koor moet inzingen in het toi
let want er zijn geen afspraken 
gemaakt over een inzing- en 
kleedruimte. De laatkomers kla
gen over het drukke vcrkeer en de 
slechte parkeermogclijkhcid. 
Ongeveer twintig minuten voor 
het optreden kondigt de dirigent 
aan: jongens wc openen met onze 
tune, direct daarna kondigt Jan -ja 
sorry Jan, jij bent vanavond onze 
speaker want Kees is ziek- Heart 
OfMy Heart aan. Jan, verzin een 
mooi vcrhaal bij de song van die 
aap en dat meisje, je weet wel 
wat ik bedoel. Daarna doen we de 
conventiesong met bewegingen. 
Een stem uit het koor zegt: de 
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helft van de voorste rij is maar 
aanwezig, hoe moet dat nu met de 
bewegingen. 
Dat is een goeie zegt de dirigent, 
vergeet die bewegingen maar. 
Dan zingen we in plaats van de 
conventiesong onze nieuwe bal
lad en Henk, dan vertel jij iets 
over het lidmaatschap, okee? We 
sluiten dan af met Let's Get 
Together Again. Nog vragen? 
Een andere stem uit het koor: 
betekent dit, dat we de conven
tiesong niet doen? 
Voordat de dirigent kan antwoor
den barst er een spervuur van vra· 
gen los uit het koor. 
- Kunnen we de bewegingen van 

de bal/ad niet weglaten, want 
ik was ziek. 

- Waarom zingen we Keep The 
Whole World Singing niet als 
afsluiter? 

- Wat zingen we als toegift? 
- Ik sta aan de andere kant van 

het koor, moet ik nou alle 
bewegingen andersom doen? 

- Doen we de conventiesong nou 
wel of niet? 

- We hebben de vorige keer ook 
al met de conventiesong geo
pend, kunnen we niet wat 
anders doen? 

Voordat de discussie gesloten kan· 
worden, komt de gastvrouw van 
Vergeet Me Niet binnen om te 
zeggen dat we kunnen beginnen. 
Okce, roept de dirigent enthou
siast, jongens we gaan er tegen 
aan. Vergeet niet te lachen, Jet op 
de key-change en Jan denk vast 
na over het praatje aan het eind. 

En daar gaan ze dan weer, naar 
zo'n ouderwets optreden. 
Ik denk dat ieder koor of koorlid 
zichzelf wel herkent in enkele 
onderdelen van dit verhaal. 
Ev Nau, de prescntaûon-specia
list van SPEBSQSA geeft in 
Amerika lessen over het opzetten 
en uitvoeren van een goed show-
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blok. Ik heb deze lessen gevolgd 
en samengevoegd tot drie hoofd
stukken. De opzet van een show
blok, de regie en het podiumge
drag. Hieronder volgt het eerste 
hoofdstuk. 

Ben Schut 
dirigent Dolphin 
Barber Mates 

* De lengte van een showblok 
mag maximaal 20 tot25 minuten 
zijn, bijna alle series op tv duren 
ook zolang. Dat is niet zo maar. 
Als iemand van het publiek 
geconcentreerd bezig wordt 
gehouden, zal hij na 20 Lot25 
minuten met zijn gedachten toch 

Energieli;. van een showblok 

beginniveau 

~1en2 

afdwalen. De koorleden zijn bij 
deze vorm van show van de eer
ste tot de laatste minuut gecon
centreerd bezig, en dat houden ze 
maar maximaal 25 minuten vol. 

* Het aantal songs binnen een 
showblok zal gezien de tijdsduur 
per song zeven of acht zijn. 
Daarvan mogen er maar twee bai
Jads zijn, de rest uptune songs. Al 
zingt het koor nog zo graag 
mooie ballads, uitgangspunt is 
wat het publiek mooi vindt en 
niet wat het koor mooi vindt. 

* Elke song straalt een bepaalde 
hoeveelheid energie uit; ik heb 
heL nu niet over de energie die 
een koor uitstraalt Een mooie 
ballad straalt weinig energie uiL, 
een rustige up tune een beetje, en 
een uptune met veel bewegingen 
en een knal van een tag straalt 
veel energie uit. Dit begrip van 
energie gebruiken we voor het 
samenstellen van de songs binnen 
het showblok. We moeten een 
bepaalde energielijn volgen om 
het publiek te vermaken tot het 
eind. 
Het showblok moet altijd begin
nen mettwee rustige, niette 
lange uptune songs zodat je het 
publiek dwingt rechtop te gaan 
zitten in zijn stoel om te willen 
zien en horen wat er gebeurt. 
Hierna krijgt het publiek even 
rust; het mag weer achterover 

toegift 
eindniveau 

song 7 (8) 
song 6 

song 5 

song 3 en4 



gaan zitten. Het koor zingttwee 
mooie ballads, de laatste hetliefst 
een easybeat zodat het publiek 
Jekker met de voet mee kan tap
pen op de maat. 
Met de songs 5, 6 en 7 (en mis
schien 8) moeten we ervoor zor
gen dat het publiek bij elke song 
iets meer energie krijgt uit het 
koor. Stel het maar zo voor dat ze 
na song 5 weer rechtop moeten 
zitten, na song 6 moeten ze recht
op en naar voren zitten en na 
song 7 zitten ze rechtop op de 
rand van de stoel. Als het koor 
dàt weet te bereiken, weet het 
zeker dat het een goed showblok 
heeft neergezeL 
De energielijn van de songs moet 
aan het eind altijd boven het 
beginniveau uitkomen. 

* De toegift moet de beste uptune 
song worden die het koor kent. 
Hij moet boven het eindniveau 
van de energielijn van song 7 (8) 
uitkomen. 

Volgende keer: Ttps voor een 
boeiende show. 
Wie nu reeds in het bezit wil 
komen van de complete reeks tips 
voor de opzet van een show, kan 
de artikelenreeks van Ben Schut 
opvragen bij de redactie van 
DABS-Tunes, Koningin 
Julianaweg 16,3628 BN 
Koekeng en. Sluil svp een rijks
dMider aan postzegels in. 

In het vorige nummer van 
DABS-Thnes vertelde Kit de 
Bolster hoe zij het barbershop
zingen naar Nederland bracht. 
In deze aflevering gaat zij ver
der met het verhaal hoe de 
mannen het barhershop-zingen 
overnamen. Dit is het tweede 
artikel in een serie over de 
intrede van barbershop in 
Nederland. 

'De mannen begonnen een jaar 
na ons', herinnert zich Kit de 
Bolster, met alsnog binnenpret 
over de taferelen die zich deslijcts 
afspeelden. Haar IJsselstein 
Chorus had toen al een weekein
de in Engeland achter de rug 
waar het optrad met twee num
mers, Let's Gather Around The 
Parlour Piano en Nearer My God 
To Thee. Ze venelt smakelijk alle 
anecdotes die bij dat eerste op-
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treden horen, de blunders, het 
succes toch ook en vooral 'dat 
gevoel' toen het allemaal achter 
de rug was. 
Een jaar daarna volgde nog zo'n 
weekend. 'Maar toen gingen er 
enkele mannen mee. Die waren 
echt gegrepen door het barber
shoppcn. Dat was in 1979, toen 
werden ze helemaal 'begeistert'. 
Hans Pekelharing was er toen ook 
bij. Diens vrouw Marianne zong 
al met mij in een kwartet. Hij 
vond het schitterend. 
'Eerder hadden we al wat gepro
beerd met mijn man, de man van 
.Ria Rook en de buren van twee 
kanten. Een van hen, Eib Vink, 
zingt nu nog bij Heart of Holland 
Chorus. Je kunt zeggen dat dat 
het begin was van Hcart of Hol
land Chorus.' 
Ze waren met vijf man mee naar 
Engeland gegaan. Kit de Bolster 

Mannelijke en vrouwelijke barbershoppers in 1979 tijdens een promo
tie-optreden bij Margreet Haarmode. Van onder af: Joop Kranendonk, 
Eib Vink, Ferry van Asperen, Jack de Bolster, Marianne Pekelharing, 
Ton Buyk, Kit de Bolster en Hans Pekelharing. 

5 



DABS-TUNES 

weet de namen nog allemaal: Eib 
Vink, Hans Pekelharing, Jack de 
Bolster, Gerard Nijhuis en Jan 
Reutcrink. De buschauffeur telt 
ze ook mee, want die werd zo gek 
gemaakt dat hij dat weckeinde 
meezong. 
Uit dat tripje naar het studieweck
einde van Sweet Actelines in 
Engeland ontstonden The First 
Male Holland Barbershop 
Singers, later geheten The Ferry 
House Harmonizers, genoemd 
naar de repetitieruimte Het Veer
huis in Nieuwegein. Tenslotte 
vormde zich de nieuwe naam 
Heart of Holland Chorus. 

Toen ze destijds probeerden het 
barhershoppen bij de mannen op 
gang te krijgen, Jukte dat maar 
steeds niet. 'Het was echt vrese
lijk moeilijk', herinnert Kit de 
Bolster zich. Ze vertelt hoe 
Marianne en zijzelf met de man
nen -en net zo gekleed- allerlei 
kapperszaken af gingen om wat 
tags te zingen. 'Maar wij hadden 
zo'n moeite om die mee te zin
gen, dat we soms minutenlang 
bezig waren met een tag van een 

paar seconden.' 
Ze schiet nog in de lach bij de 
herinnering. 'Zo waren wij als 
mannelijke en vrouwelijke zan
gers regelmatig met elkaar bezig. 
Net als broer en zus: je bemoeide 
je met elkaar en ging dan weer je 
eigen gang.' 
'Maar het groeide maar niet, het 
groeide maar niet.' Dirigent Hans 
Pekelharing werd er wanhopig 
van. Hij stopte ermee en droeg de 
leiding over aan Bob Slavenburg, 
de assistent-dirigent. 'Veel tech
niek had'ie niet', constateert Kit 
de Bolster als ze over Bob 
Slavenburg praat. 'Maar veel 
enthousiasme had'ie wel. Dat 
koor begon te bloeien onder zijn 
leiding, nou, ongelooflijk. Hans 
Pekelharing had zeker meer 
muzikale capaciteiten op dat 
moment, maar Bob gaf het koor 
inspiratie. Dat is wat Heart of 
Holland Chorus gemáákt heeft.' 

De groei bij de mannen zat er dus 
in. Intussen zaten de vrouwen 
ook niet stil. Maar helemaal eens 
waren dezen het onderling niet. 
Kit de Bolster is er voorzichtig 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 
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over, wil kennelijk geen oude 
wonden openrijten. Ze memoreert 
'twee gevallen van onenigheid in 
het koor'. Wat vaag: 'Tegenover 
een lid uitte ik mij op niet zo 
gunstige wijze. Ik vond dat zij 
zich niet als een goed koorlid 
gedroeg.' 
Ook in het bestuur boterde het 
niet. 'Er waren wat van die vage 
dingen. Marianne Pekelharing 
had het gevoel dat haar te veel 
werd voorgeschreven door SweeL 
Adelines. Wij kregen ook proble
men in heL kwartet. Marianne 
st.apte ten slotte uit het koor, 
samen met Locs Molen broek, en 
ook uit het kwartet. Maar ik denk 
nog steeds dat wc 't hadden kun
nen oplossen.' 

In de onenigheid lag de kiem 
voor Holland Harmony, de twee
de organisatie voor vrouwelijke 
barbershoppers, tegenpool van 
Sweet Adelines. Het begon toen 
Marianne Pekelharing het vrou
wenkoor New City Harmonizers 
in Nieuwegein oprichtte. 
'Daarna ging het rollen', consta
teert Kit de Bolster zestien jaar 
nadien. 'Vanaf toen viel de ont
wikkeling buiten mijn gezichts
veld.' Maar ze wil desgevraagd 
wel kwijt dat ze het maar niks 
vindt, twee organisaties. 'Tk ben 
er niet gelukkig mee.' 
Toch houdt ze vast aan Sweet 
Adclines. 'Als ik gejureerd word, 
wil ik het gevoel hebben dat het 
oordcel waarde heeft.' Kit de 
Bolster lichttoe dat Sweet Acte
lines werkt metjuryleden uiL 
Amerika, van de moederorganisa
tie. Holland Harmony daaren
tegen betrekt gewoonlijk juryle
den uil Engeland. 'En die,' zegt 
Kil de Bolster, 'acht ik niet zo 
hoog als die uit Amerika of 
Canada.' 
Een en ander nam niet weg dat zij 
nog enige tijd optrad als coach 



voor het vrouwenkwartet Crystal 
Sound, waarin de latere voorzit
ster, Riet Kostennan. van Holland 
Hannony bariton zingt. 'Toen was 
Riet nog geen voorzitter,' licht Kit 
de Bolster toe. 'Ik vond het geen 
probleem, ik wilde gewoon laten 
zien wat wij konden aanbieden. 
Sweet Actelines heeft nu eenmaal 
als grondbeginsel het doorgeven 
van de barbershopstijl.' 
Met genoegen constateert Kit de 
Bolster nu nog dat het kwartet 
onder haar coaching nummer I 
werd. 'Ik heb trouwens altijd 
positieve ervaringen gehad met 
Riet.' 
Kit de Bolster bleef vijf jaar diri
gente van lJsselstein Chorus. Aan 
het einde van die periode, mei 
1982, had het koor zijn tot nu toe 
enige tv-optreden. 'lk dachttoen 
dat ik vanwege zakelijke ver
pHchtingen ennee moest ophou
den, want ik kon niet altijd mee
doen met het koor. Maar het 
bleek mijn gezondheid te zijn, ik 
kon het gewoon niet meer aan.' 
Ze bleef wel zingen in het koor 
en in vcrschillende kwartetten, 
zoals Timezone, Dutch Connee
tion en Dutch Touch. Sinds vier 
jaar staat Kit de Bolster trouwens 
alweer voor een ander koor, The 
Flying High Singers in Nieuw
Vennep. Nog altijd helemaal 
gegrepen door barbershop. 
'Muziek waarbij je contact hebt 
met je publiek, je beweegt er lek
ker bij en het maakt je vrolijk.' 

Jacques de Jong 

Maarten de Koning en Watzc 
Watzcma zijn, met instemming 
van de Raad van Afgevaardigden, 
de nieuwe leden in het DABS
bestuur. Hun debuut maakten zij 
beiden in de bestuursvergadering 
van 15 januari. 

Maarten de 
Koning is een 
oudgediende in 
barbershop. Hij 
zingt al veertien 
jaar in Heart of 
Holland Chorus, 

eerst als bariton, later als bass. 
Hij heeft zich ook als bestuurder 
laten kennen in de drie jaar dat hij 
voor~.itter was van dit koor. Vele, 
zowel vrouwelijke als mannelijke 
barbershoppers moeten hem min
stens van gezicht kennen, omdat 
hij zowel op de vrouwen- als de 
mannenconventie is opgetreden 
als presentator. 
'Mijn instelling is samenwerken 
in harmonie'. licht hij toe bij zijn 
benoeming, 'en ik ben wars van 
roddel en achterklap'. Behalve 
zingen heeft hij tekenen en squas
hen als hobby's. ln zijn vrije tijd 
werkt hij bij de politie in Utrecht. 

De Koning was enkele jaren gele
den al gevraagd of hij niet het 
voorziLterschap van DABSop 
zich kon nemen. Hij had het toen 
echter te druk. Hij neemt nu het 
vice-voorzitterschap op zich. Hij 
zal voornamelijk letten op beleid 
en organisatie. Zo heeft hij zich 
samen met voor~.iuer Hennan 
Fcitsma gebogen over een 
terugblik op het beleidsplan tot 
1993 en het opzeucn van een 

DABS-TUNES 

beleidsplan voor de komende 
jaren. 

Watze Watzcma 
zingt al sinds de 
oprichting, 
negen jaar gele
den, bij Thc Sca 
Bottom Singers 
in Lelystad. 

Lead. Hij is tevens plaatsvervan
gend dirigent bij dit koor. 'Lekker 
fanatiek', noemt hij zichzelf voor
zover het barbershop aangaaL Hij 
is afkomstig uit het onderwijs en 
heeft nu zijn werk in de automati
sering. Zijn hobby's: volleybal. 
tennis en buiten wezen. 'Ik ben 
vooral praktisch ingesteld', zegt 
hij van zichzelf. 
In het bestuur van DABS zal hij 
als gewoon lid zich vooral bezig 
houden met de public rclations. 
wat voorheen Harry Blaauw 
deed. 

Redactie 

Op de volgende zaterdagen hou
den DA SS-bestuur en Raad van 
Afgevaardigden (RvA) hun ver
gaderingen: 

26 maart 

7mei 
28 mei 
3 september 

24 september 
29 oktober 
19 november 

RvA 
Uaarvergadering) 
bestuur 
RvA 
bestuur 
RvA 
bestuur 
RvA 
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Zes jaar geleden werd DABS 
opgericht en Aat Snellink 1,at 
erbij. Hij werd secretaris en 
bleef dat tot op heden. Maar hij 
vindt het mooi geweest. Het is 
toch een drukke baan, zeker 
met alleen maar een schrijf
machine. Snellink neemt een 
duik in zijn herinneringen en 
waarschuwt barhershoppend 
Nederland. 

Aat Snellink kijkt met enige ver
bazing terug. 'Ik heb nog nooit zo 
veel bekenden gehad als nu', zegt 
hij. 'Mijn vrouw zegt wel 's: wie 
ken je eigenlijk niet?' Dat was 
Snellink nooit gewend geweest 
toen hij nog gewoon werkte, bij 
het kadaster in Drente. Na zijn 
pensioen begon voor hem een 
geheel nieuw leven in barber
shop: secretaris van DABS, 
vanaf de oprichting. 
Er klinkt een zekere dankbaar
heid bij hem door nu hij na zes 
jaar afscheid neemt. 'Ik heb 

Leden van het Harderwijkse 
vrouwenkoor New Achords 
zwaaien A at Snellink uit als 
secretaris van DABS. 

zoveel mensen leren kennen op 
een gezellige manier. Uit 
Winterswijk, Eindhoven, 
Middelburg. Ik zing al vanaf mijn 
twaalfde, maar de gezelligheid 
van barhershop tref je in geen 
enkel ander koor aan. Meestal is 
het zingen en wegwezen. Maar in 
barhershop hebben we altijd de 
afterglow.' 

Uw koor. Uw C.D. 
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Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U 
bij ons al tien jaar aan het juiste adres~ En bij 
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Er ligt een brochure voor U klaar. 

. ----
Dipos Producties, 

postbus 5032, 
5800 GA Venray. 
Tel. 04780 10251 
Fax. 04780 12941 

SneiHnk noemt zichzelf van oor
sprong jazz-zanger. 'Na de bevrij
ding in 1945 heb ik nog veel 
gezongen voor de Amerikanen'. 
Toen hij met pensioen ging, vond 
hij in Ede het koor, dat het meest 
zijn stijl benaderde, The Midhol
land Harmonizers. Want voor de 
rest waren het allemaal christelij
ke koren. Toch bekent hij achter
af nog hetliefst close harmony 
te zingen. 'Ik vind barhershop 
eigenlijk te beperkt.' 
Nieuemin heeft hij zich er met 
hart en ziel aan gewijd. 
ln 1987 kreeg hij al meteen een 
plek in het bestuur toen DABS 
werd opgericht. Hij zat op de 
oprichtingsvergadering in 
Nieuwegein als afgevaardigde 
van het koor Ede. 'Als niemand 
anders wil , doe ik het wel', zei 
Snellink. En daar zat hij, tot van
daag toe. 
Hij herinnert zich het eerste 
bestuur: Theo van Dijk uit Den 
Bosch, Gommen Burger uit 
Goes, Jan Ploeg uit Harderwijk 
en Andries van der Meer uit 
Nieuwegein. Snellink werd secre
taris 'want jij bem gepensioneerd, 
zeiden ze'. 
'Maar ik heb nooit gemerkt dat ik 
zo veel vrije tijd had, want ik ben 
altijd al een druk baasje geweest.' 
Snellink schat dat hij veertig pro
cent van zijn vrije tijd aan barher
shop besteedt. 'Mijn vrouw zegt 
wel eens: je zit meer in je eigen 
kamer dan in de huiskamer.· Hij 
deed al zijn schrijfwerk steeds op 
een gewone schrijfmachine. Een 
computer zou volgens hem de 
helft van de Lijd schelen. 
Gelukkig had hij zelf al een 
kopieermachine. 'Anders had ik 
steeds naar Alben Heyn moeten 
lopen en dat kost zo veel tijd.' 
In het DABS-bcstuur hielp Snel
link als secretaris mee een over
koepelende organisatie te zoeken. 
De keuze lag tussen Amerika 



(SPEBSQSA) of Engeland 
(BABS). Dat werkje kostte hem 
nogal wat inspanning. 'Want ik 
had alleen maar Engels gespro
ken in de vakanties en Ameri
kaans is toch even anders. En 
nu moest ik telefoneren met 
Amerika en brieven schrijven. fk 
had het woordenboek ernaast. 
Meestal was ik er ook nooit met 
één telefoontje vanaf. Dan bleef 
ik bellen, maar het kwam meestal 
wel goed.' 
Hij dankt er ook zijn contacten 
aan in hel buitenland. In 1989 
bezocht hij de Engelse conventic 
in Bournemouth en vorig jaar was 
hij op de internationale conventic 
in Canada, Calgary. 
'Toch moeten we oppassen dat we 
die landen niet gaan nadoen', 
waarschuwt Snellink bij zijn 
afscheid. 'Daar zijn we te klein 
voor. Zo'n Amerikaanse conven
tie bijvoorbeeld duurt een week, 
terwijl wij de conventie in een 
dag zouden kunnen afwerken.' 
Dat kost ook veel geld, mijmert 
hij zuinig, en hier in Nederland 
hebben we nogal wat wao'ers en 
ww'ers. Met hen moeten we ook 
rekening houden. Snellink maant 
ook Lot voorzichtigheid met een 
Europese conventie. 'De Raad 
van Afgevaardigden heeft ook 
wat schroom', stelt hij vast, 'ik 
vermoed dat hettoch een kwestie 
van geld is.' 
Aan de andere kant: 'We blijven 
stilstaan als we niet gauw iets 
doen aan opleidingen. Er moeten 
judges komen, coaches en diri
genten. Dat moeten we zelf orga
niseren.' 
Hij hoopt dat de nieuwe secretaris 
niet meer alle zaken moet regelen 
die hij zelf op zijn bordje gescho
ven kreeg. 'Er is een tijd geweest 
dat DABS bijna helemaal draaide 
op Gommen Burger (de penning
meester) en mij; de mede
bestuursleden hadden allerlei 

andere dingen te doen. 
'Het heeft me nooit tegengestaan', 
concludeen Snellink achteraf. 
Maar hij zag het werk toch uit
groeien tot een drukke baan, te 
druk. 'Anders zou ik er niet mee 
stoppen.' 
Hij kan zich nu meer wijden aan 
golf, aan knutselen en wellicht 
ook aan zijn postzegels. Mogelijk 
zit hij voonaan ook vaker in de 
huiskamer? 

Jacques de Jong 

Het nieuwe koor in Maarssen met 
de naam Lake District Sound zit 
duidelijk in de lift. Dat meldde 
afgevaardigdeDerkOkken tij
dens een 'rondje koren' van de 
Raad van Afgevaardigden op 29 
januari. Onlangs heeft het koor 
zijn eerste officiële optreden 
gehad. Daar kwamen vijf nieuwe 
leden uit. Het ledental is inrussen 
boven de dertig gestegen en met 
wat meer promotie moet er vol
gens Ok ken meer in zinen. 

The Duke Town Singers in Den 
Bosch daarentegen klaagden dat 
hun ledental juist onder de dertig 
is gezakt. Het koor heeft nu een 

WANTED! 

-MEN WHO UKE TO SING 
,.,~R """'· FUN, FEllOWSHIP 
Ü .. JI~· ANO HARM()NY 
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andere, minder dure repetitie
ruimte in een schoolgebouw. Tot 
spijt van vele leden die de gezel
ligheid van het café missen waar 
ze tot nu toe repeteerden. 

Het koor in Lelystad The 
Seabottom Singers heeft nu een 
vrouwelijke dirigent, Jacqueline 
Roosingh. Wim Lubberding die 
voorheen het koor dirigeerde, is 
ermee gestopt. Het koor had zelf 
geen reserve-dirigent, maar uit 
het vrouwenkoor kwam meteen 
het aanbod hulp te bieden. Even 
wennen, vindt het koor. 

Ook Southern Comfort Barber 
Mates heeft een vrouwelijke diri
gent, close harmony zangeres 
Lizzy Kean, een Ierse. Musical 
director Martin Jaspers is er in 
oktober mee gestopt. We zoeken 
nog steeds een definitieve oplos
sing voor de dirigent, meldde 
secretaris Jan Theeuwes. Maar 
het enthousiasme zit er nog steeds 
in. 

The Capita! Chordsmen in 
Brussel zijn heeltevreden met 
hun nieuwe beroepsdirigent Dirk 
de Nef. 'Die heeft het zeer snel en 
goed geleerd,' constateerde af
gevaardigde Rudi van Reijsen. 
Na veel tobben is het ledental 
van het koor van tien naar twintig 
gestegen. Alle leden hebben een 
stemtest ondergaan. Een grotere 
discipline in het koor bevalt 
iedereen uitstekend. Een interna
tionale organisatie heeft de 
Capita! Chordsmen benaderd 
voor de organisatie van een grote 
barbershop-show in Brussel. 

Dirigent Tjakko Hoekstra meldde 
dat zijn koor The Gaggling 
Ganders Gang in Goes 'wel lek
ker' gaat. Goes heeft nu 24 leden 
die regelmatig optreden. Best 
content. 
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Het koor van Harderwijk, 
Dolphin Barber Mates, bereidt 
zich voor op een trip naar 
Amerika. Het koor treedt onder 
leiding van Ben Schut tussen 6 en 
16 mei op in Albany, Montrea1, 
Boston en Ottawa. 

Tidal Waves in Roekan je heeft 
ook de wisseling van dirigent 
overleefd. Han Klein Haneveld 
staat sinds enige tijd voor de 
bijna twintig koorleden. De club 
is van 17 tot20 maart naar 
Ierland geweest. 

Als grootste koor van Nederland 
(rond 65 leden) heeft Whale City 
Sound in Zaandam moeten 
besluiten tot een ledenstop. Het 
werd dringen op de risers. Het 
koor is druk bezig zich voor te 
bereiden op een trip naar 
Amerika, waar het zal optreden 
op de World Jamboree tijdens de 
conventie in Pittsburgh, begin 
juli. Het organisatiecomité is 
bezig om tijdens een tussenstop 
ook op IJsland een optreden te 
realiseren. 
Dirigent Bob Slavenburg heeft 
onlangs een operatie ondergaan. 
Zijn afwezigheid tot half maart is 
opgevuld door assistent-dirigent 
Rob Hartland en Hans Eekels. 

Afgevaardigde Bill van Heek 
noemde kampioen Heart of 
Holland Chorus in Nieuwegein 
een gelukkige club. Geen proble
men met een dirigent, een 
bchoorlijk ledental tussen 50 en 
60. Na de trip naar Amerika in 
1991 was er een kleine dip, 'maar 
daar zijn we allang weer uit'. Elke 
weck komen er nieuwe luisteraars 
op de repetitie, al worden deze 
niet altijd lid. Het koor richt zich 
op handhaven van de kwaliteit 
onder het mouo 'adel verplicht'. 
Heart of Holland Chorus is bezig 
een kerst-cd op te nemen en dat 
vergt veel tijd. 

In Rotterdam staat tegenwoordig 
Boudewijn Bouwer voor The 
Gents' Mainport Barhershop 
Singers. De vorige dirigent Hans 
Eekels zag geen kans meer daar 
te blijven sinds zijn verhuizing 
naar Heemskerk. Maar het koor is 
voorlopig tevreden over zijn 
opvolger. 

Tussen 28 april en 7 mei zijn de 
Tlle Greyhound Barhershop 
Singers uit Winterswijk in 
Amerika. Zij ook al. Twee jaar 
geleden ontsproot het plan voor 
deze trip, toen een vroegere 
inwoonster van Winterswijk bij 

HARMONY TOURS 
BARSERSHOP GROUP EXPERTS 

U.K. : EUROPE : U.S.A. : CANADA 
COMPLETE PACKAGES AVAILABLE: 

BARSERSHOP TOURS SY A BARSERSHOP SINGERI 

CONTACT -BILL THOMAS. (Member B.A.B.S.) 
HARMONY TOURS WORLDWIDE. 
2 NEW PARK VIEW. 
PUDSEY, LEEDS. 
WEST YORKS ENGLAND. LS28 5TZ. 
TEL/FAX: 0532 573538. 
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wijze van grap opmerkte dat het 
koor maar eens naar haar woon
plaats in North Carolina moest 
komen. De grap is intussen ernst 
geworden. Op 28 april vertrekken 
35 man en vrouw naar Amerika. 
Daar staan drie optredens op het 
programma: een in High Point, 
een in Winston Salem en een in 
Charlotte waar de vroegere 
Winterswijkse woont. 

Redactie 

De nieuwe conventiecommissic 
(bestaande uit de leden van de 
vorige conventiecommissie) heeft 
zaterdag 29 januari tijdens de 
RvA-vergadering de opdracht 
gekregen de conventie 1995 voor 
te bereiden. Deze wordt in elk 
geval in het voorjaar gehouden. 
Het tijdstip hangt af van de 
beschikbaarheid van de accom
modatie. 
De commissie gaat onder andere 
aan het werk met een lijst van kri
tische punten in de hand. De lijst 
is samengesteld naar aanleiding 
van de kritiek die de leden heb
ben laten horen na de conventic 
van oktober. 
Veel van de kritiek is al vcrsche
nen in DABS-Tunes, zoals de 
aard van de presentatie en de al te 



sobere opening en afsluiting van 
de conventie. De commissic 
dringt erop aan dat de leden snel 
mettips en suggesties komen. 
'Anders kunnen we niet werken', 
aldus de commissie, bestaande uit 
Bill van Heek, Ad Roskam, Han 
Klein Haneveld, Rob Honand en 
Gornrnert Burger. 
Bill van Heek die de kritiek 
samenvaue tijdens de RvA-verga
dering, constateerde dat de rnaster 
of cerernony, Pieter de Vente, 
geen enkele blaam treft, omdat 
deze zich precies aan de voor
schriften hield. De Vente had lClf 
liever ook de langdurige stiltes 
vol gepraat. De presentatie had 
voorts te lijden onder de nieuwe 
vorm van jureren, waarbij geen 
timekeepers meer waren in
geschakeld. Daardoor kwam het 
overleg van de jury langer te 
duren. 
Wat Van Heek een enorme tegen
valler noemde, was de beperkte 
deelname van kwarteuen. 
'Barbershop is toch eigenlijk 
kwartet-zingen', stelde hij vast. 
'Dat moet meer aandacht krijgen.' 
Mogelijk dat de semi-finale vol
gende keer kan vervallen, aan
gezien de kwartetten uit de semi
fmale bijna allemaal ook in de 
finale terecht kwamen, de meeste 
bovendien met dezelfde 
nummers. 
Ook de clinics en de briefings 
hadden veel kritiek ondervonden, 

onder andere wegens de tijdstip
pen waarop ze werden gehouden. 
Daardoor zou ook de officiële 
opening in het water zijn geval
len. Van Heek vroeg zich af of 
DABS zich moet houden aan de 
Amerikaanse regels of dat in 
Nederland eigen regels moeten 
worden vastgesteld. Het zou ook 
preuig zijn als alle juryleden hun 
mening zouden geven, in plaats 
van één per koor of kwartet. 
Anderzijds moeten koren en 
kwartellen proberen zo compleet 
mogelijk te verschijnen tijdens de 
clinics. 
De prijs voor het deelnemen aan 
de conventie was ook een hevig 
punt van kritiek. 'Het totaal van 
de conventic kost een deelnemer 
een behoorlijke klap geld', con
stateerde Bil! van Heek. De vrees 
bestaat dat een aantalleden dat 
toch niet kan betalen. De com
missic zal er dan ook naar streven 
meer keuzemogelijkheden te 
scheppen. Uiteraard bekijkt ze 
daarbij hoe de kosten gedrukt 
kunnen worden. 
Verder kijkt de commissie uit 
naar een andere plek voor de 
conventie. Veldhoven ontmoet bij 
steeds meer leden bezwaren. Niet 
alleen omdat De Koningshof zo 
afgelegen ligt, maar ook vanwege 
het eten. 'De lunch was zodanig 
van samenstelling', mopperde Bill 
van Heek als voedingsdeskundi
ge, 'dat je daarna eigenlijk geen 
noot meer kon uitbrengen.' 
Resumerend stelde Bill van Heek 
vast dat de meeste barbershop
pers wel tevreden waren over de 
organisatie van de conventie. De 
punten van kritiek worden over
gebracht naar de nieuwe convcn
tiecomrnisic. 

Redacrie 

DABS-TUNES 

De volgende nummers van 
DABS-Tunes zullen dit jaar 
vcrschijnen rond 25 juni, 
24 september en I 0 december. 
Kopij gelieve u uiterlijk drie 
weken tevoren (4 juni, 3 septem
ber, 19 november) te sturen aan: 

Redactie DABS-Tunes, 
Koniningin Julianaweg 16, 
3628 BN Kockengen. 

(De redactie houdt zich natuurlijk 
aanbevolen voor artikelen uit de 
verschillende koren en kwartet
ten. Ook tips over belangwekken
de onderwerpen zijn welkom). 

Mocht u een of meer DABS
Twles niet hebben ontvangen, 
neem dan contact op met de 
secretaris van uw koor. Hij krijgt 
de benodigde exemplaren voor 
uw koor. Mocht hij ze niet heb
ben gekregen, bel dan met 
DABS-secrctaris Aat Snellink, 
telefoon 033- 759249. 
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Wij hebben als Gents' Quartet, na 
acht jaar mede toonbepalend te 
zijn geweest, een opzienbarend 
besluit genomen. Wij hebben ons 
oog lat.en vallen op het grootste 
evenement dat een barhershopper 
zich maar kan wensen: The 
International, de internationale 
conventie in juli te Pittsburg, 
Pennsylvania, USA! 
Als wij die hebben meegemaakt, 
hebben wc wwat alle highlights 
beleefd die de barhershop-wereld 
ons te bicden heeft, zoals een 
Harmony College van de 
SPEBSQSA in Missouri, conven
ties van onze eigen DABS, maar 
ook in Engeland, Zweden en 
Duitsland. Barhershop gaf ons 
ook de mogelijkheid vaak op te 
treden voor wie ons maar wilde 
horen, zowel in eigen land als in 
het buitenland. 
Na de grootste barhershop-happe
ning in juli, in het verre 
westen over de grote plas, gaan 
de Gents' voor enige tijd rusten 
en wc geven ruimte aan de zake
lijke ontwikkelingen die voor 
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twee Gents'-leden van groot 
belang zijn. 
Theo van Dijk, bass, zal voor een 
periode van ruim twee jaar in de 
States achterblijven om, zoals hij 
dat graag zelf noemt, "Opa's laat-

ENJOY 
THE 
'HOLIDAY 

st.e kunstje t.e plegen" voordat de 
VUT zijn deel zal zijn. 
Amo Viguurs, lead, gaat een 
eigen bedrijf opstarten, waardoor 
metterdaad het "barbershop-meis
je" plaats moet maken voor de 
"struggle for life". 
Tenor en bari hebben dus het 
nakijken als duo, maar zij zullen 
zich zeker weer aaneensluiten als 
Theo voor vakantie of zaken weer 
in Nederland is om t.e checken of 
wij de barhershop-slag niet zijn 
vergeten. Vandaar ons besluit om 
zo'n dikke twee jaar het openbaar 
optreden te reduceren tot bijna 
nul. 
Contacten in DABS-vcrband zul
len blijven bestaan, dat is zeker 
en wij zullen helpen de niet ana
tcnde activiteiten te ondersteunen 
onder het mouo "Keep Singing". 
Voor Theo vormen wij dus in juli. 
gedrieën een soort commissie van 
uitgeleide naar de conventie in 
Pittsburg, waar wij dan op waar
dige wij ze afscheid van hem zul
len nemen (al is dat dan maar 
voor twee jaar). 

0 F A LiFETil\llE' 
\\lT H 

HARJVIONY 
EXCHANGE 
The Barhershop answer to 
Home Exchange Holidays 

For further dc1ails wri1e 111: 
ROSE.\L\RY PRITCH:\RD · TO\\'Y COTT 
LLA;-..;DEILO · DYFED S:\19 6PT · W:\LES · L'K 
onelephone: (0558) 822323 

fax: (0558) 82231!9 



Theo en Arno, "break a (busi
ness)leg!" 
Wat ga ik doen als Gems' bari? 
Toch de zo geliefde zangstijl 
trachten bij te houden, ik zie wel! 
Gents' tenor Ton van Aart beoc
fent reeds in gemengde vonn 
close hannony. Dus die houdt 
zich 

wel bezig, hoewel hij, evenals ik, 
zeker via de Duketown 
Barbershop Singers barbershop
contact zal houden. 

Namens Gellls' Quartet, 
Henk van Buuren, bari 

De opvatting dat barbershop harmony van oorsprong een Europese 
en uil~luitend ·blanke aangelegenheid zou zijn, wordt aangevochten. 
Lynn Abbott, onafltankelijk historicus en publicist uit New Orleans 
denkt aanwijzingen te hebben gevonden dat de Amerikaanse zwar
ten een veel groter aandeel in de barhershop-stijl hebben gehad 
dan SPEBSQSA ooit heeft willen toegeven. 

Nieuw ondw.oek in Amerika 
heeft uitgewezen dat barhershop 
rond de eeuwwisseling allenninst 
een puur blanke aangelegenheid 
was, zoals nog algemeen wordt 
aangenomen. In het blad 
American Music (van de Univer
sity of Ulinois Press) is onlangs 
de stelling geponeerd dat tussen 
1880 en 1940 meer Afrikaans
Amerikaanse kwartetten aan bar
hershop deden dan blanke. 
De schrijver van het artikel is Lynn 
Abbott, een onafhankelijke publi
cist en historicus uit New Orleans. 
In deze stad waren barhershop
kwartetten destijds doodgewoon, 
ontdekte Abbott. Hij voerde daar
over taJioze gesprekken met in
woners en muzikanten, en hij sloeg 
er uiteraard allerlei boeken op na. 
Kwartet-zingen, schrijft Abbou, 
was tegen de eeuwwisseling 
gebruikelijk bij zwarte kappers en 
het werd soms ook gedaan in 
zwarte revues. Vlak na de eeuw
wisseling was de Cut Rate 
Shaving Parlor van Joe Sarpy in 
St. Louis een plaats waar zwarte 

zangers uit de stad graag bijeen 
kwamen. Een van de favoriete 
minstreels uit die tijd was Sam 
Lucas, voonnaJig kapper die een 
eigen kwartet begon onder de 
naam Callender M instrels. 
Voor die tijd nog, in 1888, zong 
de Amerikaanse, zwarte jazz
muzikant W.C. Handy tenor in 
een kwartet in Alabama. De Mills 
Brothers van wie talrijke songs 
nog in barhershop worden gezon
gen, leerden het zingen van hun 
vader, een rondtrekkende acteur 
die later een kapperswinkel 
begon. Deze zong ook bass in 
het eerste professionele Mills 
BroLhers kwartet. (Pikant is trou
wens dat het eerste nummer dat 
SPEBSQSA-oprichters Owen en 
Cash ooit samen zongen, Teil Me 
Your Dream was, een nummer 
van de -zwarte- Mills Brolhers -
Red. DABS-Thnes). 

Blanke auteurs hebben tot nu toe 
nergens geschreven over die 
Arro-Amerikaanse invloed op 
barbcrshop, ook niet in de 
geschiedschrijving van SPEBSQ-

DABS-TUNES 

SA. Abbott stelt zelfs vast dat 
SPEBSQSA vanaf het begin heeft 
gesuggereerd dat barbcrshop-zin
gen een uitsluitend blanke traditie 
is. Hij schrijft dat de Society 
'zwart lidmaatschap ontmoedigde 
en zo zichzelf afsloot voor 
mogelijk contact met de Arro
Amerikaanse oorsprong'. 
Als voorbeeld voor deze houding 
wijst Abbott op het zwarte kwar
tet Grand Central Red Caps uit 
Harlem, dat in 1941 in Ncw York 
de competitie won, maar het 
mocht niet meedoen in de finale 
van SPEBSQSA. Gouverneur 
Alfred Smith, vice-president van 
SPEBSQSA, werd hier zo kwaad 
over dat hij zijn lidmaatschap 
opzegde. 

Abbott steiL dat SPEBSQSA's 
huidige opvattingen over ras aan
zienlijk zijn verbeterd vcrgeleken 
met de beginjaren. Maar zulke 
incidenten als het afwijzen van 
Grand Central Red Caps leidden 
ertoe dat de kostbare erfenis van 
Arro-Amerikaans kwartct-zingen 
buiten het blikveld bleef van 
SPEBSQSA. 
De 'apartheidspolitiek' van 
SPEBSQSA heeft nog tot 1960 
geduurd toen de verschillende 
afdelingen zelf mochten uitmaken 
wat ze deden. Deze vorm van dis
criminatie werd ten slotte in 1963 
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afgeschafttoen het woord 'blank' 
uit alle reglementen werd 
geschrapt. 
Bij de vraag waarom de zang van 
zwarte kwarLeLLen 'barbershop' 
werd genoemd, vcrwerpt Abbott 
de opvatting dat de term zou 
komen uit de tijd van de Engelse 
koningin Elizabclh. Hij denkt een 
betere vcrklaring te hebben. Zo 
verwijst hij naar de zwarte auteur 
en activist op het gebied van 
mensenrechten, dr Jarnes Weldon 
Johnson die in 1925 al herinne
ringen ophaalde aan de stad 
Jacksonvillc in Floridawaar elke 
kapper zijn eigen gekleurde 
kwartet had. Volgens Abbott heb
ben de deskundigen uit SPEBSQ
SA daar nooit aandacht aan 
geschonken. Lynn Abbott ver
meldt nog meer belangwekkende 
argumenten die wijzen op de 
mogelijkheid dat Arro-Ameri
kaanse kwartellen aan het eind 
van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw zongen in 
een stijl die een vroegevorm mag 
heten van watlater barbershop 
harmony zou worden genoemd. 

Bron: The Harmonizer, uitgave 
van SPEBSQSA,jan!feb 1994. 

Anneke Wecda, reeds vele jaren 
secretaris van Holland Harmony, 
is Riet Kosterman opgevolgd als 
presidente. Zaterdag 20 februari 
was de afscheidsceremonie, 
waarbij Riet Kosterman een zorg
vuldig samengesteld handboek 
naliet over alles wat er in het 
bestuur maar aan de orde kan 
komen. Daarbij overhandigde ze 
alle bestuursleden ook een brief 
waarin ze hen persoonlijk 
bedankte. 
Holland Hairnony zal in Riet 
Kosterman een voorzitter gaan 
missen die als opvolger van des
tijds Marianne Pekelharing nieuw 
élan blies in de club van vrouwe
lijke barbershoppers (naast Sweet 
Adelines). Met tomeloze energie 
pakte zij het bestuurswerk aan. 
Soms leek het alsof zij in haar 
centje geheel Holland Harmony 
op de schouders had genomen. 
In haar afscheidswoord stelde zij 
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vast dat tijdens haar zesjarige 
bestuursperiode zes nieuwe koren 
en vijftien nieuwe kwartetten aan 
Holland Harmony werden toege
voegd. Ze merkte op dat 'quality 
in harmony' hoge prioriteit heeft 
gekregen. 

Kosterman was altijd buiten
gewoon gevoelig voor denigre
rende opmerkingen over het bar
bcrshoppen van vrouwen. Vooral 
met voormalig DABS-president 
Theo van Dijk kon zij daarover 
een pittig woordje wisselen. 
NictLemin was zij degene die met 
een initiatief kwam om te komen 
Lot een zekere vorm van samen
werking met DABS. Een 'inten
tie-verklaring' daartoe ligtter 
ondertekening gereed. 
Een van haar laatste successen 
was de opzet van zowel een 
basiscursus als een dirigentencur
sus, samen met Hans Pekel
haring. De cursussen lopen nog 
tot juni en de belangstelling is 
groot. 
Naast haar werk als voorzitter zag 
zij ook nog kans als bariton in het 
koor New Ciry Harmonizers en in 
het kwartet Crystal Sound in de 
hoogste regionen van het vrouwe
lijke barbershoppen te scoren. Zij 
blijft uiteraard zingen, zoals ze 
ook kwartellen zal blijven coachen. 
Al het werk voor Holland 
Harmony werd Riet Kosterman 
de laatste tijd enigszins te veel. 
Vandaar dat zij de voorzitters
hamer heeft overgedragen. Zij 
blijft nog beschikbaar als advi
seur. 

Redactie 



Het hele koor van Dolphin Barber Ma!es 'stort' zich op een toe
schouwster in het Cultureel Centrum te Harderwijk. Het was een van 
de fraaie momenten tijdens de jubileumshow van het koor dat op 12 
februari samen met het vrouwenkoor New Achord het tienjarige 
bestaan vierde. Naast de twee koren traden ook op het vrouwenkwartet 
Riverside Quartet uit Gelder-malsen en het mannenkwartet Snapshot 
uit Harderwijk. Een koor van oude mannen onder de naam The 
Pensionairs liet zien hoe Dolphin Barber Mates zijn volgende jubileum 
ongeveer denkt te vieren. 

Kampioenskoor Hean of Holland 
Chorus zal het eerste Nederlandse 
koor zijn dat optreedt op een 
Internationale Contest Het koor 
verschijnt op de conventic van 
1995 in Miami. De bevestiging 
daarvan is onlangs binnengeko
men. Er staat ook een optreden in 
de Jamboree vr op hel program
ma, blijkens een mededeling van 
Bob Bisio, voorzitter van World 
Harmony Council, aan Bill van 
Heek. 

Het aanvankelijke plan om dit 
jaar nog naar Amerika te gaan, 
heeft Hcan of Holland Chorus 
laten varen. 

DABS-TUNES 

Op zaterdag 7 mei houdt Holland 
Harmony in de Blokhoeve te 
Nieuwegein een 'semi-conventie' 
als evenement om de kwaliteit 
van het vrouwelijke barbershop
pen te verbeteren. Het evenement 
geldt als een 'extra' om de tijd 
tussen twee officiële conventies 
te overbruggen. Volgens de leden 
van Holland Harmony is de twee 
jaar tussen twee conventies te 
lang. De semi-conventie is vol
gens het bestuur ook een goed 
middel om te wennen aan het 
nieuwe jury-systeem. 
De semi-conventic heeft bijna de 
opzet van een echte conventie. 
Er is een competitie met judges, 
maar er is ook een show 
's avonds, en uiteraard een after
glow. Judges zijn Stuan Lines 
voor Zang, Neil Walkins voor 
Muziek en Ron Billard voor 
Presentatie. 
Leden van andere organisaties 
dan Holland Harmony kunnen de 
semi-conventic bijwonen door het 
kopen van een toegangsbewijs. 
Kaarten voor de competitie kos
ten f.7 ,50, kaarten voor de avond
show f.l 0. Bezoekers kunnen ook 
deelnemen aan het buffet. De 
kosten daarvan bedragen f.35. 
Verdere informatie geeft conven
tie-manager Ben Smits, telefoon 
040-810759. 

Redactie 
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Op 11 februari zo rond het mid
daguur werd ik door Marijke Bes 
gebeld met de droeve mededeling 
van het overlijden van haar man 
Wim Bes. 

Daarna kun je dan de gedachten 
aan zo'n man nauwelijks van je af 
zetten. Je bent ermee bezig en je 
vraagt je ook af: hebben wij wel 
voldoende gedaan om Wims lij
den van de laatste weken draag
lijker te maken. Op dat gebied 
heeft Marijke me gerust gesteld. 
Zij en Wim waren blij verrast met 
het grote aantalleden van Whale 
City Sound dat een bezoek bracht 
tijdens Wims ziekbed. En hoe kan 
het anders? 
Bij Whale City Sound was Wim 
een barbershopper van het eerste 
uur. Hij vervulde zeven jaar lang 
op zeer consciëntieuze wijze een 
der moeilijkste bestuursfuncties, 
die van penningmeester. 
Hij behoorde tot de harde kern 
van het koor. U kent ze wel, die 
mensen die er altijd zijn, ook als 
er minder leuke klussen moesten 
worden uitgevoerd. Die mannen 
die niet opvallen, behalve als ze 
afwezig zijn. 
Tijdens de afscheidsplechtigheid 
zong een groot aantalleden twee 
van Wims favoriete songs, met 
een brok in de keel. 

Iedereen dacht: 'Wim, we zullen 
je missen'. 

Namens Whale City Sound, 
Zaandam 
Chrit Souren 

Op zaterdag 5 maart is plotseling 
Nico van den Brink, lid van 
Dolphin Barber Mates, overleden. 
Acht jaar geleden leerde ik Nico 
kennen. Sinds die tijd hebben we 
veel meegemaakt en één ding is 
voor mij heel duidelijk geworden: 
he was a real barbershopper. 
Allijd van de partij. In een show, 
op de repetities, in een afterglow, 
maar ook als lWcede dirigent, in 
de muziekcommissie en enige tijd 
als voorzilter van de 'Mates'. Nico 
was uit het echte barbershop-hout 
gesneden. Zijn eigen mening 
speelde altijd mee. Hij stak die 
niet onder stoelen of banken. 
ln 1986 was Nico net te laat bij 
het koor om mee te gaan naar 
Amerika. Nu in mei kan hij niet 
meer mee. We weten allemaal 
hoe graag hij dit wilde. Toch gaat 
hij mee in ons hart. In het hart 
van alle deelnemers. We zullen 
vaak aan hem denken tijdens de 
tour. 
Who'll take my place when T'm 
gone ... 
We zullen met ons allen de plaats 
trachten in te nemen die je achter
liet. We zullen je missen, maar 
niet vergeten. 
Nico's nabestaanden wil ik laten 
weten dat barbershop net zoiets is 
als een familieband: je kunt op 
elkaar rekenen. Zij hebben onze 
steun en we treuren met hen. 

Herman Feitsma 

DABS-TUNES 

Hoewel ik graag ieder die mede
leven heeft betoond met het over
lijden van onze lieve Willem op 
persoonlijke wijze zou willen 
bedanken, is mij dit niet moge
lijk. De betuigingen van vriend
schap en betrokkenheid bij dit 
grote verlies zijn overweldigend. 
Voor mij en mijn kinderen 
betekenen ze een onschatbare 
steunen troost. 
Heel veel dank hiervoor. 

Epke van Poelje-van 
Steenbergen 
Rockanje,januari 1994 

In de DABS-shop van Gommen 
Burger is te koop de videoband 
van de conventie in Calgary vorig 
jaar. Deze kost f 125,-. De CD 
die daarvan is gemaakt, kost 
f 34,95. Ook de videoband van 
de DABS-conventie 1993 is nog 
voorradig in de DABS-shop en 
verkrijgbaar voor f 65,-. Het cas
seuebandje van de conventic kost 
f 15,-. 

Het Harmony College dat voor 
23 en 24 april was aangekondigd 
in de jeugdherberg te Eist, komt 
te vervallen. De termijn waarbin
nen een en ander moest worden 
georganiseerd bleek te kort te 
zijn. De commissie die zich 
ermee bezig hield, adviseert 
nu het Harmony College te ver
schuiven naar het najaar. 
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22 tm 24 april 
Conventie SNOBS 
in Nyköping, Zweden. 
lnfonnatie bij Stig Henstrom, 
Zweden 09 46 7563169. 

29 april tm 2 mei 
Conventie BABS 
The Brighton Centre, Brighton, 
Engeland. 
Met onder andere de Swingle 
Singers in de zaterdag-show. 
Reserveren mogelijk bij Gerry 
Holland, Engeland 09 44 734 
419597. 

7mei 
Semi Conventie Holland 
Harmony 
Blokhoeve, Nieuwegein. 
Infonnatie: Bart Smits, 
040-810759 

3 tm JO juli 
Conventie SPEBSQSA 
Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
Met in de World Harmony 
Jamboree onder andere Whale 
City Sound uit Zaandam. Voorts 
ook het Engelse kampioenskoor 
The Grand Central Chorus, hel 
Amerikaanse kampioenskwartet 
Gas House Gang en vele interna
tionale gastkoren en -kwartetten. 
Master of ceremony is Ed 
Waesche liL 

• 14 tm 16 oktober 
Conventie lABS 
Dean Crowe Hall, Athlone, 
Ierland. 
Infonnatie: 09 353 902 73173. 

21 tm 24 oktober 
Pan Pacific Convention 
(Nieuw Zeeland, Australië, 
Hawaii) 
te houden in Auckland, Nieuw 
Zeeland. 
Infonnatie bij Ross Gainsford, 
Nieuw Zeeland 09 64 456 72428. 
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Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium 
opeens razendsnel. Dil sle,·ige, volwaardige podium is sneller 
op te bouwen dan uw koor zich kan omkleden .. ! 

De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer 
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een 
stalen bescherm rand. De achterste trede is desgewenst uit· 
breidbaar met een vei lige railing. 
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke 
unit is daartoe voorzien 1•an rubber wielen. ingebouwde glij
stangen en handvaten. 

T oormaster is stevig, gemakkelijk uilbreidbaar en niet duur. 
Wilt u meer welen? Bel dan voor een gratis informatiepakket. 


