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De twee kampioenen van de 
DABS-conventie 1995, The Hcan 
of Holland Chorus en het kwartet 
Members Only zijn allebei uitge
nodigd om op te treden tijdens de 
Amerikaanse conventic in Salt 
Lakc City die begin juli wordt 
gehouden. Ze zijn de eerste 
Nederlandse kampioenen die 
meedoen in een internationale 
wedstrijd in Amerika. 
Tegelijk met deze uitnodiging liet 
voorziucr Bob Bisio van de 
World Harmony Council (wereld
raad voor harmonie) weten daL 
zowel het koor als het kwarteL 
ook welkom is op de Jamboree, 
de internationale show op vrijdag 
5 juli, die onderdeel vormt van de 
conventie. 
'Uw optreden in de zevende 
Jamboree zal de tradilie van uit
muntendheid bevestigen die onze 
geaffilieerde leden toevoegen aan 
de Jamboree. Membcrs Only en 
Thc Hcart of Holland Chorus 
nemen die speciale toets van 
Hollandse klasse en charme mee 
naar de onvergelijkelijke ambian
ce van de Zevende Jamboree·, 
schrijft Bob Bisio in schilderach
tige termen. 
Members Only en The Heart of 
Holland Chorus kunnen zich op 
de Jamboree verzekerd weten van 

goed gezelschap. Krantenknipsels 
over de Jamboree in juli van dit 
jaar bevestigen dat. Daarin werd 
het evenement beschreven als een 
hoogtepunt van de conventic in 
Miami. Allerlei grote namen 
waren daar: Jokers Wild, kam
ploenskwartet 1994, The Queens 
of 1/armony vanSweet Adel i nes, 
het kampiocnskoor bij de mannen 
The Vocal Majority met als ver
rassing hettopkwartet Acoustix. 
De World Harmony Jamboree, 
initiatief van Bob Bisio, heeft LOL 
doel barhershop harmony over de 
gehele wereld te verspreiden. Uit 
de opbrengsten worden allerlei 
internationale initiaticven gefi
nancierd. VoorDABSworden 
hieruit bijvoorbeeld betaald de 
kosten voor judgcs tijdens con
ventics en harmony colleges. 

The Hean of Holland Chorus wist 
lange lijd nog niet of het de uit 
nodiging voor Amerika zou aan
vaarden. Het blijft toch een 
omvattende onderneming. 
Sommige leden wisten nog niet 
of ze vrij konden krijgen, anderen 
vreesden dat de reis een te grme 
ingreep vormt op het gezinsbud
get. 
Intussen is het besluit gevallen 
toch te gaan. Een van de leden is 

al naar Salt Lake City gereisd om 
poolshoogte te nemen over de 
accommodatie. 

Redaclie 

Het jaar 1996 wordt er een zon
der DABS conventie. In de laatste 
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RvA vcrgadering is besloten dat 
wc naar voorjaar 1997 moeten. 
Reden: de Doelen is niet vrij in 
het najaar van '96. Jammer, maar 
wc moesten kiezen. Een andere 
locatie, of wel weer in De Doelen 
maar dan in voorjaar '97. Het 
werd dus dit1aatstc. De Doelen is 
tenslouc een TOP-lokatie en de 
evaluatie heeft uitgewezen dat wc 
hier graag weer naar toe gaan. 
Dat wordt het weckeinde van 11 
tot en mct13 aprill997. Noteren 
alvast. 
Maar wat kunnen wc dan vcr
wachten in 1996? Een van de 
belangrijke zaken is de ontwikke
ling van het barbcrshop in 
Nederland. Ontwikkeling bete
kent meer kennis. Meer kennis bij 
de koor- en kwartet leden. En 
vooral de nieuwe leden niet ver
geten. Ons beleidsplan spreekt 
van een oplcidingspakket voor 
basisvorming, specifieke barher
shop-vorming en specialistische 
kennis. 
In dit kader staat iets belangrijks 
op stapel voor 1996. Samen met 
Holland Harmony en SNK 
(Stichting Nederlandse Koren), 
bouwt DABS mee aan een nieuw 
opleidingstrajcct. Op 25 novem
ber werd de start hiervan aange
kondigd op een info-studiedag in 
De Kom te Nieuwegein. Er wordt 
een cursus gcstart voor secrionat 
leaders en andere specialisten. 
Het doel hiervan is om de koren 
en kwartellen te ondersteunen en 
meer specialistische kennis bij te 
brengen over het barbershop-zin
gen. De cursus loopt in februari 
en maart en vcreist een gemiddel
de muzikale kennis en een stevige 
portic enthousiasme. 
Tevens zal DABS zelf een cursus 
basisvorming opzetten. Deze cur
sus zal in workshop-vorm worden 
gegeven en staat gepland voor 
mei of juni I 996. De doelgroep 
vormen hier de nieuwe leden van 
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************** 
~ Een harmonieus 1996! * 

Wc kijken terug op een boeiend jaar, met allerlei ontwikke-* Jingen en gebeurtenissen. Het bestuurvan DABS hooptdat * 
het barbcrshop-zingen in het komende jaar zich nog voor- •. ~ 

~~ spoediger zal ontwikkelen. U en de uwen wensen wij een lf(!t. 

;._,ttv. goed Kerstfeest en een harmonieus 1996. ..w. 
.",." Bestuur DABS ~ 

;"' * 
* * * * 
* * * * 
~ * 
)~ * 
)~ * 
* * 
* * * * * * ~ * 
* * ***M********** 
DABS. Meer hierover in begin 
'96. 
Laten wc afspreken dat wc niet 
relaxed achterover gaan leunen -
er is tOch geen conventie- maar 
dat wc stevig aan onze ontwikke
ling gaan sleutelen in het komen
de jaar. 
Een opleidingsgerichtl996 
toegewenst! 

Herrrl(Jn Feitsma, 
president 

Bestuur 
Bestuur 
RvA 
Bestuur 
RvA 
Bestuur 
RvA 
Bestuur 
RvA 

20 januari 
9 maart 
30 maart 
8juni 
22 juni Uaarverg.) 
21 september 
28 september 
16 november 
30 november 



Een serie barhershop-cursussen 
gaat de komende tijd van start, 
opgezet door de barhershop
organisaties Holland H;umony en 
DABS in samenwerking met de 
Stichting Nederlandse Koren. Op 
3 februari begin de oriëntatiecur
sus barhershop singing, een soort 
snuffelcursus voor barhershop
zangers met meer dan gemiddelde 
interesse. Een cursus voor begin
ners staat nog te wachten, meldde 
president Herman Feitsma zater
dag 25 november, toen de cursus
sen werden gepresenteerd aan een 
groep van veertig belangstellen
den. 
De doelgroep voor de oriëntatie
cursus bestaat uit dirigenten en 
assistent-dirigenten, sectional 
leaders, coaches en dergelijke. De 
data hiervoor zijn de zaterdagen: 
3 februari, I 0 februari, 2 maart, 
9 maart en 16 maan. De voor
waarden voor deelname zijn: 
noten kunnen lezen, enigszins 
bekend met harmonieleer, noten 
op instrument kunnen aangeven, 
bekendheid met Engelse taal en 
barbershop-jargon, een redelijke 
zangstem. De kosten bedragen 
f250.-. 
Vervolgens start in september 
1996 een cursus voor dirigenten, 
die aansluit op de oriëntatiecur
sus. Deze duurt 12 tot 20 zaterda
gen, voor totaal f 795.-. Het is 
ook mogelijk deze cursus voor 
f 400.- te volgen als hospitant. 
Deze deelnemers krijgen wel het 
lesmateriaal, maar worden min
der intensief bij de lessen betrok
ken; ze doen ook geen examen, 
krijgen dus ook geen certificaat. 
Het derde project is een tweejarige 
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dirigentenopleiding. Deze start in 
de loop van 1997. 
Hans van de Brand van de SNK 
merkte tijdens de presentatie op 
dat de kosten van deelname lager 
zijn dan een cursus van alleen 
DABS en Holland Harmony zou 

kosten. De SNK is temeer geïnte
resseerd, omdat ook deze organi
satie vaststelt dat de beoefening 
van de lichte muziek in ontwikke
ling is. 
De presentatie van de cursussen 
werd geïllustreerd met enkele les 

Wedstrijd 
IJVTCH SAZ\SEZ\SHDP AZ\1\ANGEMENT 

Voor de t~eede keer nodigen DABS en Holland Harmony 
IEDEREEN u1t een bekend Nederlands liedje in barbershopstyle 

te arrangeren. 

Het moet voldoen aan de volgende uitgangspunten. 

* Bekend ~cderlands lied. Alles mag; een volksliedje, maar 
ook een hed van André Hazes of Robert Long. Als het maar 
algemeen bekend is. 

* Strictly barbershopstyle (Het kader hiervoor is de 'definitie 
van de barbershopslijl' zoals beschreven in de 'nieuwe 

* beoordelingscategorieën' in het hoofdstuk Common Ground. 
In mannen-toonzetting (voor vrouwen wordt eenzelfde 
wedstrijd georganiseerd door Holland Harmony). 

* Nederlandse tekst 

Wilt u uw arrangement zenden aan het 
DABS-secreta riaat, 

Prins Bernhardlaan 57a, 6713 MA Ede. 
Het dient uiterlijk 31 maart 1996 verzonden te zijn. 

De arrangementen zullen worden beoordeeld door een 
arrangeur. van SPEBSQSA. Het winnende arrangement zal 
worden mtgevocrd door het kampiocnskoor van DABS. 
De beste drie inzendingen krijgen een prijs. 

Hel doel is tweeledig: 
1 Ech.te Nederlandstalige barhershop te ontwikkelen. 
2 De l~zcnder.~ ~even met het meedoen aan deze wedstrijd 

kenms dat ZIJ mteresse hebben in het arrangeren van 
barbcrshop. DABS kan voor hen in de toekomst misschien 
een workshop organiseren. 

Wi~naar van de vorige wedstrijd was Wim Lubberding met 
ZtJ.n a~rangement van de Zuiderzee Ballade. De song is 

tnmtddels beschikbaar bij de DABS bibliotheek van 
Tjakk.o Hoekstra. 
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sen van Hans van de Brand 
(zang) en dirgent Rob van de 
Mculc (presentatie). 
'Wc streven naar steeds beter, nu 
wc de kinderjaren van barbcrshop 
achter de rug hebben', conclu
deerde cx-voorlittcr van Holland 
Hannony Riet Kostcnnan tevens 
brein achter de nieuwe cursussen. 

·• Eindelijk is er zicht op een 
Nederlandstalig boek over bar
bershop-zingen. In de zomer 
van 1996 zal het verschijnen 
met als inhoud de geschiedenis 
van barbershop in Amerika èn 
in Nederland, het karakter van 
barbershop zoals koren en 
kwartetten dat laten zien, jury
reglementen, portretjes van 
prominente barbershoppers, 
uitslagen van conventies, kort
om een vlot geschreven stan
daardwerk dat bij elke barher
shopper onder onder handbereik 
moet liggen. 
De samenstellers zijn Ko Bur
ger, dirigent van The Harmony 
Singers, en Jacques de Jong, 
eindredacteur van DABS-tunes. 
Wie zijn of haar medewerking 
wil verlenen kan dat doen door 
leuke of interessante ervaringen 
op te schrijven en naar de 
samenstellers te sturen. Ook 
foto's en andere illustraties zijn 
welkon1. Hebt u leuke, ontroe
rende of belangwekkende foto's 
liggen over onze welluidende 
hobby, stuur ze in. Zo kan het 
een boek niet alleen voor, maar 
ook van iedereen worden. 
De omvang wordt ongeveer 
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honderd pagina's en de prijs in 
de winkel f 32,50. 
Op de uitgave kunt u nu reeds 
voorinschrijven en in dat geval 
kost het boek f 27,50. Beslelt 
een koor minimaal 25 stuks, 
dan kan het zelfs voor f 25.
per exemplaar. 

Inzendingen voor de inhoud, 
maar ook voorinschrijvingen 
kunt u opsturen naar: 

Uitgeverij lnterior (Ko Burger) 
Postbus 367, 3850 AJ Ermelo. 
Telefoon 0341-561440. 

Het goeie ou wc Gents' Quartel 
uit Den Bosch is begin oktober 
tweede geworden in de internatio
nale kwartettencompetitie tijdens 
de Ierse conventic in het stadje 
Limerick. Het jaar daarvoor was 
Why Four uit Nieuwegein ook zo 
geëindigd. Thc Gems' eindigden 
achter Chordial Exchange, een 
Engels kwartet dat plannen heeft 
bij de Engelse top drie terecht te 
komen. Par Four won de nationale 
compelitic voor mannenkwartcttcn. 

Bij de Ierse vrouwenkoren ein
digde als eersteSweet Auburn, 
bij de internationale vrouwen
kwartellen het Engelse Note 
Ability. 
Bij de internationale mannen 
koren werd het Engelse 
Cambridge Chord Co eerste, bij 
de Ierse mannenkoren The 
Polyphonics. 
De volgende Ierse conventie is 
van 4 tot en met 6 oktober in 
Cork. 

Volgens de Britse musical dircc
tor John Grant (op Internet) had 
iedereen het buitengewoon naar 
z'n zin. Er werden grote hocveel
heden Guinness en Ierse whiskey 
soldaat gemaakt, grotendeels op 
kosten van de burgemeester van 
Limerick. 

Meer hierover in een verslag 
van Ton van Aart in deze 
DABS-Thnes. 

Redactie 

Het Gents' Quartet samen met Chordial Exchange 



'Omdat ik zo veel van je hou', 
klonk het met een licht Duits 
accent zaterdag 11 november 
door de Lampegiet in Veenendaal. 
Het Duitse koor Der Erster 
Kölner Barbershop Club had 
aucnt een Nederlands lied inge
studeerd voor het optreden in het 
lntemalionalc Barhershop festival 
van The Midland Harmonizers 
Sound. Het gebaar van de 
Duitsers was een van de vcrras
singen tijdens dit festival. 
Een andere verrassing was het 
Japanse gclcgcnheidskwartct 
Ni Hai, gekleed in judopakken 
met brillen als jampOLglazen op 
het hoofd. Daarachter liet zich het 
Edese kwartel Special Four 
vermoeden, altijd in voor een 
geintje. Verrassend was ook het 
optreden van het vrouwelijke 
Riverside Quartet dat als vcrvan
ging diende voor het Duitse vrou
wenkoor Ladies First. En een 
verrassing buiten de orde was de 
aanwezigheid van het kampiocos
kwartel Why Four dat niette 
beroerd was vanuit de zaal drie 
zinnen van Sweet and Lovcly op 
presentator Boudewijn Schrik af 
te vuren, loL diens speciale genoe
gen. 

Redactie 

Het bestuur van North Coa.H 
Singers in Leeuwarden heef! laten 
weten dat het koor heeft opge
houden te bestaan. Op het laatst 
waren nog slechts tien leden over. 
Repetities waren bijna niet meer 

mogelijk wegens gebrek aan vol
doende stemmen. 
Toch.laat Bcmard Wouctstra 
weten, hebben we de moed nog 
niet opgegeven. Hel bestuur zou 
een 'direct mail'-aclie gaan voeren 
om alsnog aan leden te komen. 
Alle mannen in de omgeving die 
kunnen zingen, worden per brief 
benaderd. De actie moetderlig 
leden opleveren, 'anders beginnen 
wc er niet meer aan', aldus 
WoudsLra. 
Nonh Coast Singers is vorig jaar 
opgericht op initiatief van presi
dent Herman Feitsma. Het koor 
deed met veel enthousiasme mee 
tijdens de conventic in de Doelen. 
Het entJ10usiasmc van voorman 
Bcmard Wouctstra is ongeschon
den. 'A ls onze actie wat opleven, 
laten wc het zeker horen', deelt 
hij opgcwckt.mec. 

UI ft 
Leeuwarden heeft dus wat moeite, 
maar tijdens een uitvoering van 
het vrouwenkoor The Happy 
Singers in Ulfl is daar het bar
hershop-vuur bij de mannen inge
slagen. Mede dankzij het optre
den van The Dolphin Barber 
Mates uit Harderwijk, worden 
daar nu pogingen ondernomen 
een mannenkoor op te zenen. 
Medewerking vcrleent onder 
andere Sjef Lamers van The 
Sherwood Quartet uit Winters
wijk. Daar gaan wc meer van horen. 

De kwartelten Nighr Shift uit Ede 
en Just Four Fun uit Winterswijk 
hebben afgehaakt. Daarentegen 
zijn er twee nieuwe kwartenen bij 
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gekomen: Hairless in Maarssen 
en The SoMrifles in Zaandam 

23 tot en met 25 februari 1996 
Derde Duitse Barbershop 
conventie. 
Congrescentrum 
Wcstphaliahallen, Dortmund. 

15 tm 18 maart 1996 
Roaring 1920's Festival 
Killamcy, Ierland 
Zie ook elders in deze DABS-tuncs. 

16 maart/996 
Jubileumshow van The Dolphin 
Barber Mates en New Achord 
in het Cultureel centrum te 
Harderwijk 
De twee koren vieren allebei een 
jubileum. Dolphin Barbcr Matcs 
bestaal vijftien jaar, Ncw Achord 
vijf jaar. Beide koren bchaalden 
op hun conventics ook een twee
de plaats. In de show staan zij 
onder andere met het kwartet 
Vocal Chords en de dansgroep 
Thc Creative Danccrs en het 
showballet van lnekc van Basten. 
Kaarten U 15,-) te bestellen bij 
mevr. A. Vink, tel. (0342) 421806. 

30 j U!Ii tot en met 7 juli 1996 
Internationale conventie 
SPEBSQSA 
Salt Lake City, Utah, USA 

2 tot en met5 mei 1996 
BABS conventie, 
Boumcmouth, Engeland 
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De Belgische Capita/ Chordsmen 
hebben hun lidmaatschap van 
DABS opgezegd. Het koor ligt 
'op apegapen' zoals hun secretaris 
Rudi van Reijsen heeft laten 
weten. De oorzaak is vooral geld
gebrek. Dat is weer een gevolg 
van een tekort aan leden. Thc 
Capita! Chordsmcn hebben altijd 
al te maken gehad met een tamc
lijk groot vcrloop doordat het 
koor vooral buitenlandse leden 
heeft die nogal eens worden over
geplaatst. 
In juni van dit jaar liet het bestuur 
aan de leden weten weinig kans 
te zien op voortbestaan. Maar de 
veertien leden wilden niet van 
ophefnog weten. Het koor is 
daarom voorlopig blijven voort
bestaan. Maar musical dircctor 
Dirk Dencf moest worden opge
zegd omdat hij niet meer betaald 
kon worden. Hij bedankte. Tot 
dirigent is nu benoemd Ludo 

Forgeur die eerder als assistent 
fungeerde. 
Het repetitielokaal was ook te 
duur, zodat de Capita! 
Chordsmen naar iets anders 
moesten uitkijken. Dat lukte, het 
koor repeteert nu in een gratis ter 
beschikking gesteld school
gebouw. 
Tot december zullen de Capital 
Chordsmcn in elk geval door
gaan. Dan bekij ken ze opnieuw 
of het koor kansen heeft om te 
overleven. 

Redactie 

Het Amerikaanse kampioens
kwartellokers Wild (1994) treedt 
op tijdens de derde Duitse barher
shop-conventie die van 23 tot en 
met 25 februari 1995 wordt 
gehouden. Een andere topper is 
het vrouwenkwartet Checkmate 
uit Groot-Britlannië, eveneens 

TAPPERIJ 
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DE EETElllJ 
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 

kampioen in 1994. Ze treden niet 
alleen op in de show van de kam
pioenen maar 's avonds doen ze 
ook enkele komische acts. 
De Duitse conventie wordt 
gehouden in het Congrescentrum 
Westphaliahallen te Dortmund. 
Op vrijdag 23 februari begint om 
half acht's avonds de compelitie 
voor de kwarteLten, om half elf 
gevolgd door een chorditorium 
(samenzang). De volgende dag 
om 15.30 uur begint de koren
competitie. Om 8 uur 
's avonds is de Show ofThe 
Champs, om 11 uur de aftcrglow. 
Op zondag besluit de conventie 
om 12 uur 's middags met 
Barhershop Comedy van Jokers 
Wild en Checkmate. 

Redactie 

De twintiger jaren herleven van 
14 tot en met 18 maart 19% voor 
de derde keer in het stadje 
Killamey in het zuidwesten van 
Ierland. Dan wordt er het 
Guinness Roaring 20's Festival 
gehouden. Het is een evenement 
van de eerste orde, blijkens de 
publiciteit die het krijgt. 
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Omslag van de folder waarmee Killarney reclame maakt voor zijn 
Roaring 20's Festival. 

Barhershop-zangers krijgen er 
ook de ruimte, op vrijdag de 1 5de 
in het Great Soulhem Hotel. Het 
Nederlandse kampioenskwartet 
Members Only heeft de uitnodi
ging voor het festival al binnen. 
Vorig jaar heeft Why Four er 
opgetreden. 
Vier dagen lang st.aal Killarney 
bol van de activiteiten. Gangsters 
en hun grietjes zijn te zien in 
clandestiene kroegen, de high 
society komt 's avonds in de top
clubs bij elkaar om er de charles
ton te dansen. NaLUurlijk is er een 

Great Gatsby bal en een Cotton 
Club. ledereen in Killamey ziet 
eruit zoals in de twintiger jaren, 
de vrouwen in jurken metlage 
ruggen en veel parelsnoeren, de 
mannen in smoking en hoge 
hoed. Er komt een defilé van 
oude auto's, er zijn talrijke 
concerten in oude slijl, en dans
avonden. Infonnatie bij het 
toeristenbureau in Killamey, 
telefoon 00 353 6431633, 
fax 00 353 6434506. 

Redactie 
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De afgelopen weken dwarrelden 
weer knipsels uit allerlei kranten 
op ons bureau. Het ene knipsel 
ging in heL Duits over Whale City 
Sound dat optrad in Haren, over 
de grens bij Emmen. Een ander 
over een barhershop-show in 
Kapelle, Zeeland. Een derde over 
het optreden van Lake District 
Sound in Maarssen. Prima publi
ci teit voor onze hobby. Dat soort 
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berichtjes is nodig, bij voorkeur 
met een positieve klank. In de 
meeste gevallen lukt dat ook. 
Vaak blijkttoch ook dat de infor
matie over barhershop niet helc
maal goed over komt. Zo lezen 
we in een Zeeuwse krant dat het 
barhershoppen eind jaren dertig 
in Amerika zou zijn begonnen 
doordat immigranten aldaar er 
een gewoonte van gingen maken 
bij de kapper de Lijd te doden met 
zingen. Typisch geval van klok en 
klepel. Eind jaren dertig (1938 
om precies te zijn) werd de eerste 
Amerikaanse barhershop-organi
satie opgericht, SPEBSQSA. 
Immigranten zongen al eerder bij 
de kapper. 
In hetzelfde artikel wordt 
Members Only een band 
genoemd, terwijl wij dat een 
kwartet zouden noemen. 
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Berichten van dit gehalte laten 
weer de noodzaak zien van gron
dige en vooral juiste infonnatic 
aan de media en aan anderen. Wat 
diL betreft kunnen we melden dat 
er een handzame, infonnatievc 
brochure in de maak is van drie 
organisaties gezamenlijk: Holland 
Hannony, Sweet Actelines en 
DABS. Altijd handig. 
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Opmerkelijk was ook dal heL 
woord kunst voorkwam in twee 
publikaties. ln de ene krant stond 
barbcrshop aangekondigd onder 
de rubriek Kunst, in de andere 
diende een barbershopkoor als 
opening van een 
KunsLmanifestatic. 
Het zou kunnen dat wc ons dat te 
weinig realiseren: het zingen van 
barhershop is niet alleen enter
tainment, amusement, hobby. 
Goede barbcrshop is ook een 
vonn van kunst. Mogelijk was 
dat, achteraf gezien, ook het 
belangrijkste van de DABS-con
ven tie in Roucrdam. Daar werd 
barbcrshop gepresenteerd als een 
volwassen zangstijl. Kunst. 
Kleinkunst weliswaar, maar 
Kunst. 
Uit het oogpunt van public rela
tions is het goed daar vaker op te 
wijzen in de contacten met de 
media. Dat verkoopt beter dan 
een nummertje zingen als hobby 
van een stel middelbare lieden. 
Maar het betekent ook dat we 
voortdurend moeten blijven wcr-
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ken aan vcrbetering van de kwali
teit. Alleen zo kunnen we waar
maken dat wc boven het niveau 
van provinciaal hobbyisme uit 
groeien. 
Kunst moet het zijn. 

Jacques de Jong 
eindredacteur DABS-Tunes 

Van onze correspondent 
HAARLEM, zaterdag- 'Kijk uit 
voor baritons', waarschuwt het 
Koninklijk Haarlems 
Mannenkoor Zang en 
Vriendschap. In hun verenigings
blad maken ze melding van een in 
Engeland vcrricht onderzoek 
onder 350 professionele opera
zangers. 
Uit de enquête blijkt dat baritons 
meer op succes gericht zijn dan 
tenoren en meer seksuele relaties 
hebben. Bij de tenoren kwam 
naar voren dat ze veel van zich
zelf houden en minder in de 
ander geïnteresseerd zijn. 
Volgens de Engelse uitgave New 
Scientist spelen honnoncn een 
belangrijke rol. Enkele jaren gele
den werd ontdekt dat baritons 

naar verhouding méér testosteron, 
het mannelijk honnoon, dan teno
ren hebben. 
Het verschil in toonhoogte wordt 
veroorzaakt door de lengte van de 
stembanden. ln de puberteit wor
den de stembanden onder invloed 
van deze honnonen gevonnd, 
evenals seksueel en agressief 
gedrag. 

Uit: De Telegraaf 

De volgende DABS-tunes ver
schijnt op 30 maart. 
Kopij voor dat nummer gelieve u 
vóór 7 maart op te sturen naar: 
Redactie DABS-tunes 
Koningin Julianaweg 16 
3628 BN Koekengen 

Fax op afroep: 0346-241500 
E-mail via Internet: 
1 00612.1225@compuserve.com 

Heeft u geen DABS-tunes om
vangen, wendt u zich dan eerst tot 
de secretaris van uw koor. 
Anders kan Gommcrt Burger u 
helpen, tel. 0113-343580. 

Uw koor. Uw C.D. 
Voor geluldsopnamen van Uw koor bent U 
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij 
onze toch al complete e.D.-pakketten ont
vangt U in 1993 zelfs 1 00 cassettes gratis! 

Meer weten? 

Bel, fax of schrijf vandaag nog. 
Er ligt een brochure voor U klaar. 

. ........_...... 

Dipos Producties, 
postbus 5032, 

5800 GA Venray. 
Tel. 04780 10251 
Fax. 04780 12941 
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In de vorige DABS-Thoes waren 
de leden van Mcmbers Only 
gevorderd tot het aantrekken 
van twee coaches en het aanle
ren van hun 'es-pie'. Deze keer 
vertelt lead Jan François verder 
over de avonturen van bass Rob 
Imanse, bariton Kor de Vos en 
tenor Ger Zijnen op hun weg 
naar het kampioenschap. 

Daar is de fotograaf. Even een 
staatsicportretje laten maken voor 
promotie, voor de coaches, voor 
onszelf, en eventueel voor de 
krant na de conventie. Bij wijze 
van grap laten we ook nog een 
foto maken in halve smoking, 
voor onze coaches. 'Half betekent 
in dit geval 'je broek laten zakken 
en die in een hoopje over je 
zwart-witte brogues laten liggen'. 

Wij kijken daarbij met onverstoor
de blik in de camera als een 
kwartet ijskonijnen. 

Nog negen dagen 
Maandagmorgen 08.00 uur. Nog 
vijf nachtjes slapen. Maar daL 
slapen valt niet altijd mee. Angst
dromen, badend in het zweet 
wakker worden na het zoveelste 
drama op het podium van De 
Doelen. Ik word gegrepen door 
een overdosis faalangst en zie het 
tijdelijk niet meer zitten. 's 
Nachts op de bank met een glas 
warme melk kan ik nog natrillen 
van gedroomde emoties. 
Vanmiddag krijgen wc nog een 
lesje van Rob die daarvoor speci
aal voor ons uit Den Haag komt. 
Vanavond hebben wc een soort 
van generale repetitie bij het 
vrouwenkoor. Bij die gedachte 
gaat het toch weer een beetje 

Menthers Only achter hun zojuist venvarven bekers tijdens de 
conventie 1995. 
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kriebelen en komen de herinne
ringen aan de goede repetities 
weer bovendrijven. De minder 
goede van het afgelopen weck
eind zullen we dan maar wijten 
aan het wanne weer. 

Countdown 
Het is woensdagmorgen, de laat
ste dag op het werk, morgen en 
overmorgen vrij van arbeid en de 
zenuwen gieren me door de keel. 
Gisteren hadden wc een extra 
repetitie in een theater hier in 
Vlissingen om het op- en afgaan 
van het podium te oefenen. Ging 
prima. Het gaat wel kriebelen als 
je in zo'n leeg theater staat. 
Vanavond repeteren we voor het 
laatst en vrijdagmorgen om 
12.00 uur vertrekken wc naar 
Rotterdam. 
Rob van der Meute was absoluut 
niet tevreden over de 'generale' 
bij het vrouwenkoor, hocwel de 
dames diep onder de indruk 
waren. We kregen nog wat straf· 
exercitie van Rob en wat instruc
ties voor onze laatste repetities. 
Hij raadde ons aan om slechts 
kleine stukjes van de songs te 
herhalen -- en dan natuurlijk 
alleen de stukjes die nog niet 
jofel genoeg klonken. Vcrder 
vooral thuis alleen je partij zingen 
en opnemen en afdraaien en 
proberen het beter te maken. De 
baliact kost nogal wat moeite en is 
voor alle vier een vresel ijk zwaar 
nummer om te zingen. Vier 
weken geleden nog maar zijn we 
afgestapt van de ballad die we 
oorspronkelijk hadden bedoeld 
voor deze competitie en het is nu 
extra hard werken om het nummer 
klaar te krijgen. Wc houden goede 
moed. 

Rotterdam 0-0ay 
Het is nog maar 14.00 uur als wc 
aankomen. Rijkelijk vroeg, maar 
vroeg genoeg om langdurig te 
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acclimatiseren. Wc laten ons, 
zoals het echte Members betaamt, 
vcrwennen met 'coffee in the 
lounge'. Vcrvolgens maken we 
een ommetje en zingen zachtjes 
een liedje in de overdekte winkel
promenade. De coaches, die ons 
begeleiden, arriveren uit 
Livcrpool en Den Haag; dat geeft 
rust. 
RUST??!! Helemaal niet! We 
staan te schudden in ons tuig en 
hebben een blik in de ogen waar 
een doorsnee serial killer jaloers 
op zou zijn. Uiteindelijk mogen 
we dan op voor de try out. Ik 
maak me vrcscl ijk boos op con
venticmanager Gommen Burger, 
omdat wc niet van twee kanten 
mogen opkomen. (Uiteindelijk 
mag het wel van Hclccn; die vin
den wc véélleuker dan 
Gommcrtjc, haha). 
In onze kleedkamer druppelen 
succeswensen binnen van vrien
den en vriendinnen. Het spel gaat 
beginnen. Eerst gaan wc in een 
rustig hoekje van het Doelencafé 
een licht hapje verorberen. Niet 
nadat wc Rob hebben gevraagd 
wat wel en niet mag. Chocola en 
melkproduktcn zijn uit den boze. 
De woorden 'bier' en 'wijn' komen 
ons te staan op een vcrnietigende 
blik. IJs mag weer wel. maar daar 
heeft niemand zin in. Néééé, geen 
pepersteak, roept onze coach. 
Zijn speciaal voor ons meege
brachte vitaminebommen ont
ploffen bijna spomaan in zijn jas
zak. Uiteindelijk vergeet hij ze 
ons te geven maar hij weet nog 
net op tijd een bak verse fruitsala
de voor te toveren tijdens het 
inzingcn. 
Wc zijn er klaar voor. Wc gaan 
het podium op en het publick is 
geweldig. Voor je het weet, is het 
over. Het enige wat ik me herin
ner, is dat ik na iedere zin van 
The Masquerade dacht 'ojec, dat 
had ik anders moeten doen'. 

Daarna valt er niets meer te vcr
anderen en begint hetlange 
wachten. Reacties zijn hartver
warmend en variëren van 'jullie 
waren fantastisch' en 'geweldig' 
tot 'ik heb jullie wel eens beter 
gehoord'. Dat laatste was mis
schien waar, maar dat is dan in 
een on tspannen sfeertje geweest. 
De sportiviteit van de kwartellen 
is geweldig, ook na het aanhoren 
van de uitslag. Wc staan met han
denvol blocmen en gelukzalige 
gezichten. Dit weckeind kan niet 
meer stuk. 
Na de afterglow schuifelen wc op 

wolkjes terug naar ons hotel. 
Midden in de nacht is daar nog 
wel meer dan één broodjeszaak 
open op de Lijnbaan. Dan pas 
voelen wc ons hongerig en het 
gouden gezelschap met aanhang 
du ikt een broodjeszaak in. De uit
baters kijken toch een beetje 
vreemd naar onze gouden plak
ken die nog steeds trots op onze 
borst bungelen. Een dakloze 
zwerver raakt met ons in gesprek 
en is uiterst geïnteresseerd in 
onze verrichtingen. Met de opge
dane energie wordt nog een 
champions peiformance gegeven 
om half drie 's nachts. De man is 
tot tranen geroerd. Dit heeft zijn 
dag of nacht -- in zijn geval 
maakt dat niet zoveel uit -
gemaakt. Misschien was dat wel 
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het allcrbcvrcdigendstc gevoel 
van die dag. 

The Monday after 
Nog helemaal op rosc wolkjes 
loop ik. Nou ja, lopen, traag 
voonbcwegen eigenlijk. 
Teruglezend besef ik wal er allc
maal aan energie in is gaan ziucn, 
nu ik hier futloos en ongernspi
rccrd bezig ben dit stuk af te 
maken. Wat je meemaakt als 
kampioen, is nauwelijks te 
beschrijven. Je wordt er stil van 
op den duur. 
lk laat het hier maar bij. Wc bui
gen ons over nieuwe en mogelijk 
betere recepten om op te dienen 
in Salt Lakc City. 

Jan François 
lead van Memhers Only 

In de vor ige aflevering van 
OABS-Tunes hebben we verteld 
hoc in 1938 Owen Cash en 
Rupert Hall op het idee kwamen 
barbershop·muziek in ere te 
houden. Ze richtten daartoe de 
SPEBSQSA op, het genootschap 
voor het bewaren en aanmoedi
gen van barhershop kwartet 
zingen in Amerika. In deze 
aflevering het ontstaan van bar
hershop in Europa en Amerika. 
Tweede deel van een serie. 

Barbers' music wordlal genoemd 
in een citaat van de Engelse hof
schrijver Pepys rond 1600: My 
Lord calledfor the Lieutenant's 
cittern and with our candlesticks 
with money for cymbals we made 
bar/Jer's music with which My 
Lord was wel/ pleased. 
(My Lord riep om de gitaar van 

11 



DABS-TUNES 

de luitenant en door cimbalen te 
imiteren met het slaan van kande
laars op een hoopje munten, 
maakten we barber's muziek, het
geen My Lord groot genoegen 
deed.) 
Toch kan er in die tijd nog niet 
gesproken van barbershop. 
lmmers, er werden instrumenten 
bij gebruikt, vaak bespeeld door 
de kapper zelf. Dat gebeurde zowel 
in Engeland als op het vasteland. 
ln zoverre valt er iets voor te zeg
gen dat barhershop zijn oorsprong 
heeft in de oude wereld, Europa. 
Juist toen daar het musiceren bij 
de kapper dreigde te verdwijnen , 
dook het weer op in Amerika bij 
de vele honderdduizenden immi
granten die uit de oude wereld 
kwamen om hun geluk te beproe
ven. Daar waren talrijke armoed
zaaiers tussen die zich een nieuw 
bestaan trachtten te verwerven. 
Van oudsher veel Engelsen, leren, 
Schonen, Duitsers en Hollanders. 
En niet te vergeten negers. 
Die immigratie begon al in de 
zeventiende eeuw. Maar typerend 
is hoe de bevolking van Amerika 
tussen 1812 en 1852 groeide van 
7,25 miljoen naar 23 miljoen 
inwoners. In de loop van die 
eeuw kwamen er nog eens negen 
miljoen bij. 
Het is gemakkelijk zich voor te 
stellen hoc keihard het bestaan 
was voor de pioniers die het aan
vankelijk zochten in de land
bouw, later ook in de industrie. 
Ze waren niet kinderachtig in het 
vcrwerven van land; de indianen 
hebben het geweten. En de 
Amerikaanse pioniers waren 
evenmin kinderachtig met het 
houden van slaven; de zwarten 
voelen er nog de gevolgen van. 
Wc mogen aannemen dat het gros 
van de immigranten keihard 
moest werken. Geen wonder dat 
ze vaak met weemoed dachten 
aan het vaderland, aan de LiJd dat 
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het zo goed was bij moeder thuis, 
en aan het eerste liefje. Die senti
menten gaven ze de ruimte tij
dens het noodgedwongen wach
ten bij de kapper. Deze knipte en 
schoor niet alleen, hij verrichtte 
ook eenvoudige medische ingrepen 
als een aderlating, hij trok tanden, 
bcheerde wellicht een hocrenkast 
en speelde gitaar. De kapperswin
kel in een kleine Amerikaanse 
stad was een verzamelpunt zoals 
tegenwoordig een café, met dui
delijk een sociale funct.ie. 
Iemand die op zijn gitaar begon 
te spelen en een lied inzelle, 
kreeg al gauw een tenor en een 
bass naast zich, en dan kwam er 
ook nog wel cenjill-in bij, een 
zanger die later bariton zou 
komen te heten. Het deed er niet 
toe wie er zong, als er maar 
gezongen werd. 

Daar ontstond volgens de officië
le geschiedenis het Amerikaanse 
barbcrshoppen. Vanzelfsprekend 
waren er Europese invloeden. De 
immigranten namen immers een 
deel van hun eigen cultuur mee. 
Zo kan wellicht gezegd worden 
dat de wortels van het barhers
hop-zingen terug gaan naar de 
Duitse mannenkoren uit de 
negentiende eeuw. Maar in 
Amerika ging barhershop een 
volstrekt eigen leven leiden. ln 
1843 ontstond de groep Virginia 
Minstrels, een mannenkwartet dat 
vierstemmig minstreel-liederen 
zong. Daarna volgden meer van 
dit soort kwartencn. 
Een andere voorloper van het bar
bcrshop-zingcn was te vinden in 
een reizend theatergezelschap, 
The Lake Chautauqua Assembly, 
opgericht in 1874. Onderdeel van 
hun show vormde een mannen
kwartet. 



Tol zover lijkt barhershop een 
puur blanke aangelegenheid, 
voortgekomen uit de zang van 
Europese immigranten. Maar pas 
in 1992 ontdekte de historicus 
Lynn Abbott dat tussen 1880 en 
1940 meer Afrikaans-Amerikaanse 
kwartenen aan barhershop deden 
dan blanke. Kwartet-zingen, 
noteerde Abboll, was tegen de 
eeuwwisseling gebruikelijk bij 
zwarte kappers en het werd soms 
ook gedaan in zwarte revues. 
Vlak na de eeuwwisseling was de 
Cut Rate Shaving Parlor van Joe 
Sarpy in SainL Louis een plek 
waar zwarte zangers graag bijeen 
kwamen. Een van de favoriete 
minstreels uit die lijd was Sam 
Lucas, voormalig kapper die een 
eigen kwartet begon met de naam 
Callender Minstrels. 
Voor die lijd nog, in 1888, zong 
de Amerikaanse, zwarte jazz
muzikant W.C.Handy tenor in een 
kwartel in Alabama. De Mills 
Brothers van wie nog steeds tal
rijke songs in barhershop worden 
gezongen, leerden zelf het zingen 
van hun vader. een rondtrekkende 
artiest die later een kapperswin
kel begon. Hij zongbassin het 
eerste professionele Mills 
Brolhers kwartet. 
Tot aan de publikatie van Abbou 
toe was de zwarte invloed op bar
hershop nooit onderkend, laat 
staan erkend, zeker niet bij 
SPEBSQSA. Abboll constateerde 
zelfs dat het genootschap zwart 
lidmaatschap ontmoedigde. Als 
voorbeeld haalde de schrijver aan 
dal hel zwarte kwartet Grand 
Central Red Caps uil Harlem dal 
in 1941 in New York de competi
tie won, niet mocht meedoen in 
de finale van SPEBSQSA. 
Nadien draaide de club wel bij. 
Maar het duurde nog tot 1963 
voordat hel woord 'blank' uit alle 
reglcmenten was verdwenen. 

Jacques de Jong 

Het Gents' Quartet uit 
's-Hertogenbosch was deel
nemer aan de Ierse conventie in 
Limerick (Ierland) van de Irish 
Association of Barhershop 
Singers (TABS). Deze interna
tionale conventie werd gehouden 
op 5, 6 en 7 oktober. Naast vele 
Ierse deelnemers, zowel mannen 
als vrouwen, waren er vele 
Engelsen, een enkele Ameri
kaan en wij, de vier Dutchmen. 

Het was een turbulent weekje 
rond de Ierse conventie. Een 
mixture van zingen, sightseeing, 
Guinness bier en Paddy's whis
key. leren zijn de meest vriende
lijke mensen die je je kan voor
stellen. zingend en pratend met 
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vaak een "pint" in de hand. Wij 
deden ons best als Brabanders 
ons aan te passen en dat lukte 
aardig. 

De doelstelling van De Gents' is 
om ieder jaar een buitenlandse 
trip te maken. Meestal naar 
conventies, om daar "geloofs
genoten" te ontmoeten. Ierland 
stond allang op het verlanglijstje. 
Zo besloten we deze trip per auto 
en ferry te doen, dat duurtlekker 
lang en je beleeft nog eens wal. 
Passagiers op de Rotterdam
Huil boot vonden ons zingen best 
aardig als afwisseling van de 
pianist in de piano-bar. 
De volgende dag, op naar Limerick. 
Ons hotel was tevens het conven
tie-hotel en dat bleek handig, want 
wc ontmocuen als eerste in de 
bar, good old John Orant Uury
lid). Al snel kregen we gezel
schap van enkele Engelse kwar
tellen en een Iers kwartel. Daarna 
volgden gezellige, leuke uurtjes. 

Theo van Dijk, Henk van Buren, Arno Viguurs en Ton van Aart voor de 
Concert-Hall in Limerick, klaar voor de kwartet-competitie 
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Vrijdagavond 
In de City Hall openden de mayor 
van Limerick en de president van 
de !ABS de conventie. Zo'n 300 
deelnemers kregen allen whiskey
cocktails in de handen gedrukttij
dens de speeches. Naast het plaat
selijke barhershop-koor en -kwar
tet, worden ook wij gevraagd 
voor enkele songs. De grote hal 
van het stadhuis werkte akoe
stisch aardig mee, dus 
kwamen we nogal "breed" over, 
maar misschien lag dat ook wel 
aan onze lead (Arno). Tevens 
werden we live op de Ierse 
Nationale radio geïnterviewd en 
kregen we de gelegenheid een 
song te zingen. 
Het vervolg in ons hotel was een 
opeenvolging van optredens van 
alle koren en kwartellen (zowel 
dames als heren), die de volgende 
dag aan de competitie zouden 
deelnemen. Welleuk om zo vast 
kennis te maken met je opponen
ten. 

Zaterdag: competite en gala
avond 
De internationale mannen kwart
etcompetitie mettien kwarteuen, 
stante om 11.45 uur in de 
Concert Hall van de University of 
Limerick. Ontspannen zongen wij 
onze twee conventie-songs voor 
zo'n 600 man publiek en de jury. 
De uitslag: I stc Chordial 

• ( nange (Bolton Engeland) en 
, G~nt, . Quartet (The 

.,~therlands). Wat een succes!! 
Onze instelling We are going for 
Black and not jor Gold' bleek een 
juist~ keuze te zijn. Dat 'Biack' 
slaat op het Guinncss bier dat zo 
zwart is als de nacht (maar wel 
lekker). 
Toch was de dag voor ons nog 
niet voorbij, we moesten nog 
tweemaal acteren. Wc waren 
ingepland als mike-warmer voor 
de nationale competitie voor 
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dames- en herenkoren en kwartet
ten. Bovendien kregen we later 
op de avond royaal de gelegen
heid ons in de gala-show te pre
senteren. 
Voor een volle bak (I 000 man) 
was dat ons fijnste optreden, toch 
nog wat vrijer dan in de competi
tie. Wij waren er gelukkig mee, 
maar wat belangrijker was, het 
publiek duidelijk ook. 

De aflcrglow vond plaats in het 
conventie-hotel (ons hotel) en dat 
duurde maar liefst (voor de harde 
kern, dus ook de De Gents') tot 
zondagmorgen zeven uur. 
Niet alleen werd er barhershop 
gezongen, het gehele lichte 
Engelse en Amerikaanse repertoire 
werd afgewerkt, soms wel twaalf
stemmig. Vooral de Ieren deden 
hun best om in hun eigen taal de 
zo klankvolle volksliederen te 
zingen. Ondanks de vele 'pints' 
lukte dat uitstekend. 

Zondag, maandag en dinsdag 
Na de opkikker (Irish coffee) en 
heel wat handen schudden en 
vooral veel Ierse lady's gedag 
k~send, vcrtrokken we naar 
Dublin. Bij Joe Mulligan, een 
beroemd Iers café, proefden we 
nog een laatste Guinness en 
zongen we de laatste songs op 
Ierse bodem. 
Dan op naar Engeland, voor nog 
watsightseeing en de reis per 
ferry van Huil naar Rotterdam. 
Dat was langzaam afkicken van 
alle emoties en successen. Back 
to reality. Dus ieder werd weer,op 
donderdagavond verwacht op de 
normale repetitie-avond, zo gaat 
dat! 
Volgend jaar in Cork? Ja natuur
lijk. 

Ton van Aart, 
Gents' Quartet 

I NGEZONDEN MEDEDELING 

In mei op de Engelse conventie 
liepen Roy Dawson en zijn 
vrouw en mijn persoontje het 
conventiegebouw uit. Roy was 
zojuist bekroond met een 
award voor het lied Give Me A 
Barbershop Song. Buiten kwam 
een man op ons toe, die Roy uit
bundig feliciteerde met de vol
gende toevoeging: ' ... en nu moet 
je nog eens een song schrijven!' 
Deze ongewild onnozele opmer
king zette mij aan 't denken. 
Velen van ons Nederlandse bar
hershoppers zingen de 
Barbershop Song ook, maar 
slechts een beperkte groep weet 
dat Roy Dawson eigenlijk een 
naaste buurman is. Van mensen 
uit deze groep heb ik ook wel 
eens een vraag gehad in de 
geest van 'wie, hoe en wat is 
Roy Dawson eigenlijk?' Al met 
.al inspireerde me dit tot het vol
gende verbaal, waarmee ik 
hoop een aantal mensen een 
plezier te doen'. 

Roy is eigenlijk heel zijn leven al 
een zanger. Op zijn negende zong 
hij jongens-sopraan in het plaat
selijke kerkkoor, en bassolo's in 
Handels Messiah op zijn 
veertiende. In zijn militaire 
diensttijd leerde hij signaalhoorn, 
piccolo en gitaar spelen om ver-



volgens in 'ski me groups' en 
dansbandjes op te treden. Het 
bleek dat zijn weg via zijn zingen 
en spelen tot het beroep van 
entertainer zou leiden. Zijn image 
was de komediant die van tijd tot 
tijd zijn actlardeerde met een op 
de ukelele begeleide song. 
Op zijn 34e ontdekte Roy dat er 
barhershop in Engeland was. 
Door zijn zingen in een gospel 
quartet en zijn liefde voor The lnk 
Spots en The M ills Brothers was 
hij niet geheel onbekend met 
vierstemmig zingen. Toen hij 
ging informeren waar er clubs in 
Engeland waren, bleek dit alleen 
het geval te zijn in Crawley (eer
ste Engelse koor!) en in 
Newcastle. Beide koren meer dan 
driehonderd kilometer van zijn 
woonplaats. Daarom maar zijn 
eigen Stockport Barbershop 
Hamwny Club opgericht, dat hij 
gedurende zeven jaar dirigeerde 
terwijl hij het eveneens in 
Stockport repeterende dameskoor 
The Liberty Bells gedurende vijf 
jaar dirigeerde. 

Zijn eerste kwartet The Senators 
werd vijfde op hun eerste conven
tie in 1974. Daama zong Roy 
Dawson in vele bekende Engelse 
kwartetten. On Spec (goud, 1984, 
waar hij als bass inviel nadat 
Channel4 was opgeheven), 
Channe/4 (zilver 1985), High 
Time (goud, 1988), Talk of Lhe 
Town (zilver 1990, goud 1991). 
Nadat hij in 1973 barbershop ont
dekte, is hij de stijl gaan bestude
ren en begonnen met arrangeren. 
Daarbij bleek dat hij talent had 
voor het schrijven van songs. Van
daag de dag heeft hij zo'n vijftig 
songs geschreven, die over heel de 
bartx:rshop-wcrcld worden gezongen. 
Zijn populairste song is ongetwij
feld Give Me That Barbershop 
Song en het was dit lied waarvoor 
hij op de conventie in Harrogale 
in mei 1995 werd beloond als 
zijnde een outstanding con tribu
tion to the world of harmony. 
Van zijn hand is het geweldige 
arrangement van The Rhytm of 
Life (White Roscues en Sea 
Sound Singers) uit de musical 
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Sweet Charity. Daarnaast heeft 
hij ook rock 'n roll, Cliff Richard 
nummers zowel als meer traditio
nele barhershop-nummers als 
Meet Me Tonight in Dreamland 
gearrangeerd. Momenteel werkt 
hij aan een gospel medley met 
naast eigen songs ook Joshua Fit 
The Battle Of Jericho. 
In de 21 jaar dat hij met barher
shop bezig is, heeft hij het nodige 
bereikt als kwartetzangcr, koor
dirigent, coach, songwriter, arran
geur, docent op harmony colle
ges, presentator ofwel Master of 
Ceremonies, conventie-komiek 
en niet te vergeten als bedenker 
van comical acts voor zijn ver
schillende kwartetten. Op dit 
moment besteedt hij het grootste 
deel van zijn tijd aan het schrij
ven van nieuw werk en het arran
geren van bestaand werk, tot grote 
tevredenheid van zijn vrouw Pat, 
die overigens zelf actief is in de 
Liberty Bclls. 

Korde Vos, 
Korte Vorststraat 15, 
34461 AA Goes. 
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Vorige keer hebben we u in 
DABS-Ttmes (september) een 
serie oefeningetjes beloofd om 
de zangspieren te ontwikkelen. 
Die zijn nodig voor het produ· 
ceren van een goed geluid. In een 
,nen, behandelen we houding en 
stem. De serie, waarva n hieron· 
der deel 3 volgt, is overgenomen 
uit The Pitch Pipe, het blad van 
Sweet Ad elines International. 

ÜEFENlNG I 
Dit is een oefening voor sterkere 
tussenribspieren en voor uilhou· 
dingsvermogen. Houd de borst· 
kas hoog en wijd, adem in door 

ribben 

de neus terwijl 
borstkas en 
longen zich 
uitzeuen. Dit 
gebeurt zonder 
spanning op 
borst of schou
ders. Adem uit 
met een sis· 
scnd geluid, 

tussenribspieren -

terwijl je lang 
zaam tot acht telt. Houd de rib· 
benkast tegen als deze wil zak
ken. Gebruik de 
tussenribspieren om de ribbenkast 
hoog en wijd te houden. 
Doe deze oefening dagelijks en 
voer de tijd van het uitademen 
langzaam op toL zestien tellen. 
Het risico bij deze oefening is 
spanning en overdrijven. Je zult 
er snel toe neigen de ribbenkast 
gcspannen tegen te houden. 
Voorkom die spanning en houd 
schouders en borst ontspannen. 

ÜEFENLNG 2 
Houd de borstkas hoog en wijd. 
Adem in door de neus, terwijl je 
borstkas en longen uitzet. Houd 
de adem vast gedurende tien tot 
vijftien seconden, terwijl je nek 
en schouders ontspannen houdt. 
Geen spanning bij het hoog 
houden van de borstkas. Herhaal 
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treden. Elke trede is een 
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de oefening enkele keren per dag, 
terwijl je steeds langer je adem 
inhoudt, tot je diteen minuut kunt 
volhouden. Je kunt dit ook doen 
Lijdens je werk of in de auto. 

0EFE:'\1~G 3 
Houd de borstkas hoog en wijd. 
Adem in door je neus terwijl je 
borstkas en longen zo ver moge
lijk uitzet Bij het uilademen tel 
je uiterstlangzaam hardop tot 6, 
met een open en resonerende 
stem. Je 'voedt' de toon met 
warme lucht. Om de borstkas 
hoog en wijd te houden, denk je 
er steeds aan de ribbenkast uiL te 
zetten bij het uitspreken van een 
getal. Al je adem moet verbruikt 
zijn als je zes zegt. Adem weer in 
en begin opnieuw. 

0EFENING4 
Dit is een oefening om de buik
spieren te verstevigen. Houd de 
borstkas hoog en wijd. Adem in 
door de neus terwijl je ribbenkast 
en longen zo ver mogelijk uitzet. 
Zing nu de volgende oefening, 
terwijl je eraan denkt hoe het 
middenrif steun en controle biedt 
terwijl ditlangzaam omhoog 
komt. De borstkas blijf je hoog en 
wijd houden. Begin op een mak
kelijke noot en zing dan de toon
ladder op en neer, met elk toon 
staccato op de volgende tonen en 
geluiden. (1 =do, 2=rc, 3=mi ctce
tera). 
hip hip hip hip ha ha ha ha 
1 2 3 4 5 s s s 

ha ha ha ha ha 
s 4 3 2 1 

0EFE:0,1t\G 5 
Om jezelf te herinneren aan hel 
juiste gevoel in je spieren als je 
de borstkas hoog en wijd houdt 
(omspannen): leg je rechter hand 
juist onder je borstbeen zodat je 
de V van je ribbenkast voelt. 
Maak een vuist van je linker 

hand, zet deze tegen je mond en 
blaas zonder lucht uitte ademen. 
Voel met je rechter hand hoe de 
spieren onder je borstkas uitzet
ten. Houd dat gevoel vastterwijl 
je staccato het volgende zingt: 

hi hi hi hi hi 
s 4 3 2 1 

Hoc lang moeten vcrschillende 
buizen zijn om er een barber
shop-seventh akkoord mee te 
laten klinken? Het antwoord is te 
vinden op Harmonct, het compu
terstation waarop Amerikaanse 
barhershoppers hun hobby botvie
ren. Harrnanet is te 'betreden' via 
Internet. Er zijn allerlei buitenge
woon spannende wetenswaardig
heden omtrent barbcrshop te vin
den. Zoals de maten voor een 
klokkenspel met een C-sepliem
akkoord. 
Volgens de kenners lukt het met 
de volgende maten: voor de 
C 428 mm, voor de E 388 mm, 
voor de G 354 mm, voor de Bb 
322 mm en voor een hoge C 304 
mm. De doorsnede voor de buis is 
20mm. 
ln juli vorig jaar liet barbcrshop
per Norm Finn uit San Jose, 
Californië, via Harmonet weten 
meer dan genoeg te hebben van 
jankende, valse klokkenspelen die 
in de wind hangen te bungelen. 
Hij kondigde aan een exemplaar 
te willen maken met een barber
shop-seventh, het septiem
akkoord dal kenmerkend is voor 
barbcrshop. Hel leverde hem een 
reeks van oplossingen en alterna
tieven op van barhershoppers die 
zijn bericht op de computer 
opvingen. 
De discussie, die Nederlanders 
misschien waL merkwaardig voor 
komt, duurde maanden voort. 
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Ga dan een half toontje omhoog 
en herhaal de oefening. Blijf de 
epigastrium-spier aanspannen en 
houd de borstkas hoog en wijd. 
Zo kun je het bewegen van het 
epigastrium voelen. 

Talrijke Amerikaanse barhershop
pers willen kennelijk dat ene ak
koord in hun tuin horen klingelen. 
Een voorhceld van de mogelijk
heden gaf Herb Bayles in augus
tus 1994: 
Ik kocht een koperen buLf van tien 
voet lang en driekwart inch dik 
(drie meter lang, twintig millime
ter dik). Gewapend met een 
meetlint, een ijzerzaag en de filo
sofie van twee-keer-meten-één
keer zagen, ging ik de buis te lijf 
om deze in korte stukken te verde
len.lk boorde een gaatje vlak bij 
de uiteinden, hing de buizen op 
aan een touw en tikte er met een 
kleine hamer tegen. 
Het resultaat? HelaLlS, het was 
geen barbershop seventh, zeker 
weten. 
Ik weet niet wat er mis ging. De 
lengte was misschien niet precies, 
nogali'IU)ei/ijk, met mijn zaag. 
Toch was er minder dan een 
millimeter verschil met de voorge
schreven lengte. De uiteinden zijn 
misschien wat versmald door het 
zagen. Misschien had dat invloed 
op de toon. Ik koop nog wel eens 
een ruimer om dat eruit te krij
gen. 
In ieder geval, dat is de stand van 
zaken met mijn barbershop klok
kenspel. Gerankt maar niet ver
slagen zal ik hel binnenkort nog 
eens proberen. 
Bedankt voor alle hulp. 
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Tabel I: 
Aan zijn poging gingen vele 
wetenschappelijke adviezen van 
mcdc-barbcrshoppers vooraf. Zo 
begon Norm Finn met de uiteen
zetting dat er een nauwkeurige, 
wiskundige vcrhouding bestaat 
tussen lengte plus diameter van 
metalen buizen en muziektonen. 
Hij gaf voor die verhouding de 
volgende tabel (I) 

Frequentie Lengte 
Grondtoon( I) I I 
Tcrts(3) 5/4 4/5 
Kwim(5) 6/4 4/6 
Septiem(?) 7/4 4/7 
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Klokkenspel 

Zo kan een klokkenspel eruit zien.lllustratie: Jan Does. 
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Uilgewerkt in inches en millimeters: 

Tabcl2: 
I 2 3 4 
c.s.o-F G-8-D-F 0-F.C-B 0-B-F-G 

I 12,000'' 210mm 12,000" 6,000" 
3 9,600" J68mm 9,600" 9,600" 
5 8,000" 140mm 16,000" 16,000" 
7 6,857" 120mm 13,714" 6,857" 

Elk getal in een kolom kan uiter
aard worden vermenigvuldigd, als 
de vermenigvuldigingsfactor maar 
steeds dezelfde is, om de goede 
verhouding te behouden. Milli
meters zijn vermoedelijk makke
lijker te meten dan inches. 
Kone tijd later waarschuwde 
Norm Finn: Houd er rekening 
mee dat we hier met een klokken
spel te maken hebben, niet met 
een orgel. Hij doelde erop dat de 
wind in een buis een ander effect 
heeft dan dat de buizen tegen 
elkaar bungelen. 
Weer een ander bracht te berde 
dat de metallurgische eigenschap
pen van de buizen wel eens het 
geluid konden bepale.n. Dezelfde 
barhershopper noteerde: Mijn 
buurtnon heeft een klokkenspel 
metleuk klinkende tonen, maar 
helaas is het een sext-akkoord, 
erg onplezierig voor een barber
shopper. lk heb opgemerkt dat de 
hardmetalen buizen in zijn klok
kenspel verchroomd zijn. Ik heb 
hem aangeboden te proberen de 
zesde noot (een A) te veranderen 
in een Bes, maar hij heeft dat 
wijselijk geweigerd. 

Om kort te gaan, de discussie 
duurde lang en ging diep. 
De Nederlandse barbershoppcr 
die hiermee op een idee is 
gebracht of reeds ervaring heeft 
met het maken van een klokken
spel, gelieve zijn bevindingen of 
berekeningen te sturen aan de 
redactie van DABS-Tunes. 

Jacques de Jong 


