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Na ruim drie jaar voorzilterschap
heb ik besloten de hamer over te
dragen. Toen indertijd een telefoontje kwam met de vraag 'wil
jij Theo van Dijk opvolgen als
president van DABS?', kwam dat
voor mij Lotaal onverwacht. Ik
had er gewoon nog nooit over
nagedacht Nu mijn tijd er bijna
opzit, ontkom ik er niet aan eens
terug te zien op de afgelopen drie
jaren en eens te kijken wat er
allemaal gebeurd is. Allereerst
kan ik zeggen dat het een erg
leuke tijd is geweest. Ik heb veel
barbershopvrienden gemaakt.
Zowel in binnen- als in buitenland. Maar het is ook een erg
drukke tijd geweest. Veel correspondentie, vergaderen en telefoneren hoort nou eenmaal bij de
taak van een voorzitter. Ook de
samenwerking met onze zusterorganisaties heeft altijd mijn
warme belangstelling gehad.
Daarbij doe ik nog wat voor mijQ

koor de Dol ph in Barber Mates, in
de muziek-commissie en in de
singout-commissie. En dan
natuurlijk mijn kwartet Snapshot
Al met al kan ik me behoorlijk
uitleven in mijn barbershophobby. Ondanks de drukte, is het
een zeer enerverende tijd
geweest, die ik niet graag had
gemist. Ja, en dan komt de vraag
'wie neemt de hamer over?' Wie is
bereid de komende drie jaar de
groeiende club van barbeTShoppende Dutchies te trekken? We
zijn energiek op zoek naar een
opvolger. In ieder geval blijf ik
zeker bij de organisatie betrokken
en kan m'n opvolger rekenen op
mijn belangstelling.
Herman Feitsma. president

anders kunnen liggen.
Desondanks maken we ruimte
voor de resultaten van het onderzoek. Nederlandse cijfers zijn
immers niet beschikbaar. Toch is
het altijd aardig eens te vergelijken. En als het gaat om de verdeling in types, soorten, dan zal een
Nederlandse baroershopper zichzelf ook spoedig herkennen:
Hobbyist, Gezelligheidsdier of
Zanger met Ambitie. De
Amerikanen zaten dringend verlegen om antwoorden op vragen
als de volgende: Wat beweegt
mannen om barbershop te gaan
zingen? Hoe ligt de mate van
voldoening bij verschillende
groepen? Hoe trekken we meer
leden aan tussen 25 en 40 jaar?
Hoe ziet de 'markt' voor barbershop eruit? Hoe komen wij

In deze DABS-tunes schenken we

aandacht aan een onderzoek van
SPEBSQSA, het Amerikaanse
barbershop-genootschap, naar de
kenmerken van mannelijke barbershoppers in Amerika.
Natuurlijk komen de Nederlandse
zangers niet voor honderd procent
met de Amerikanen overeen. Ze
hebben bijvoorbeeld minder emotionele binding met 'Lhe old
songs' die de Amerikanen in hun
jeugd hebben geleerd. Dus de
muzikale voorkeur zou wel eens
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baroershoppers over bij het
publiek? Hoe kunnen we nieuw
publiek aanboren? Interessante
vragen, ook in Nederland.
Wellicht is een deel van de antwoorden ook hier toepasbaar. Zie
de pagina's 6 en 15.
Redactie

heeft het DABS-bestuur besloten
bij de Raad van Afgevaardigden
voor te leggen om uit de DABSpot elk jaar 500 gulden te storten
in het fonds Poen voor de
Kampioen. Van de koren wordt
daarbovenop een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 100 gulden per
jaar, van de kwartetten 50 gulden
per jaar. Dan zal DABS beter in
staat zijn kampioenen te steunen
dan tot nu toe. Per slot staan die
kampioenen er ook voor de promotie van het Nederlandse barbershop-zingen.
Redactie

Kampioenskoor The Heart of
Holland Clwrus en kampioenskwartetMembers Only krijgen
allebei 400 gulden mee van
DABS als symbolische o ndersteuning voor hun trip naar de
Verenigde Staten. Symbolisch,

want de kas van DABS is niet
dusdanig ruim dat daaruit een
grotere bijdrage zou kunnen
komen. Het koor en het kwartet
doen allebei voor het eerst als
Nederlandse afvaardiging mee
aan de wedstrijd op de conventie
van SPEBSQSA in Salt Lake
City. Het bestuur heeft besloten
aan allebei een even groot bedrag
toe te kennen. Uitgangspunt daarbij is dat een koor betere mogelijkheden heeft geld te 'organiseren' dan een kwartet Tegelijk
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DABS heeft een Harmony
College in voorbereiding.
Speciaal voor de nieuwe leden in
de barbershop-wereld is dit een
interessante gebeurtenis. Het
wordt op zaterdag 1 en zondag 2
juni gehouden in de jeugdherberg
aan de Veenendaalseweg 65, te
Eist (bij Amerongen, provincie
Utrecht).
Er zit veel afwisseling in het programma, theorie zowel als praktijk. De geschiedenis van het bartlershop-zingen in Europa,
Amerika en Nederland wordt
behandeld, alsmede de organisatie in Nederland. Veel aandacht
wordt verder besteed aan de verschillende categoriën waarop
barbershop tijdens wedstrijden
wordt beoordeeld: zang, muziek
en presentatie. Datlijkt allemaal
erg theoretisch, maar een harmony college is er ook voor het
beoefenen van de praktijk.
Zingen dus. Veel aandacht
krijgen stemvorming en vocale
techniek, maar ook muziek lezen

is een onderdeel. In een hannony
college hoort ook thuis het tag
zingen, het zingen van eenregelige
teksten voor vier stemmen.
Zingen doen de deelnemers ook
overal waar hel maar mogelijk is,
voor en na de colleges, voor en na
de lunch, voor, tijdens en na het
ontbijt. Een hoogtepunt moet
worden de zaterdagavond-show
die door de deelnemers zelf in
elkaar wordt gezet Wie overigens
dacht dat een harmony college
alleen maar keihard werken is,
vergist zich. De sfeer is doorgaans heel ontspannen. Barbershoppers onder elkaar, altijd goed.
Redactie

Niet alleen het Jazz-festival in
Breda (half mei) heeft belangstelling om barbershoppers in zijn
programma op te nemen, ook
Delft heeftlaten weten dat deze
zangstijl welkom is in het progranuna. Het Delftse Jazzfestival
Oude Stijl wordt gehouden in het
weekeinde van 22 tot25 augustus. Uitgenodigd is ook: het Deep
River Quartet. En er heeft reeds
een kapperszaak zijn medewer-

king toegezegd.
De organisatie stelt zich voor dat
vooral kwartetten zich op zaterdag 24 augustus zingend door de
stad bewegen. Bekeken wordt
nog of er ruimte is voor een koor.
Belangstellende koren en kwartetten kunnen zich het beste
rechtstreeks melden bij de secretaris van de stichting Delfts Jazz:
Jos van Koppen, Molukkenstraat
12, 2612 EC Delft.
Telefoon 015-2135001.
Redactie
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Er is een barbershop--brochure
verschenen met de logo's van
DABS èn Holland Harmony èn
Sweet Adelincs International. Het
verschijnen van de brochure,
Zingen in barbershopstijl, is het
eerste deel van een gezamenlijk
beleid van de drie organisaties, in
dit geval op het onderdeel public
relations. Het is in dat opzicht een
historische gebeurtenis: de eerste
keer in de geschiedenis van het
Nederlandse barhershoppen dat
de drie organisaties zich gezamenlijk laten zien, zij het alleen
nog op papier. Er is voortgaand
overleg over andere vormen van
samen werking.
De brochure behandelt in grote
lijnen de geschiedenis van het
barhershop--zingen in Amerika en
in Nederland. Daaruit blijkt onder
meer dat het barhershop-zingen
in het zuiden van Nederland onafhankelij'k is ontstaan van hetgeen
elders al gebeurde. In Vlissingen
dook in 1983 de Amerikaanse
Ruth MapJe op, die daar drie
weken met vakantie was. In die
drie weken slaagde zij erin het
vrouwenkoor Sea Sound Chorus
van de grond te helpen. Daarna
volgde het mannenkoor Coastline
Chorus. Enkele jaren daarvoor, in
1977, had in Usselstein de eveneens Amerikaanse Kit de BolsterDiggs de aanzet gegeven voor de
oprichting van het vrouwenkoor
IJsseisrein Chorus. Daarop volgden zowel het mannenkoor The
He art of Holland Chorus als het
vrouwenkoor New City
Harmonizers. De brochure legt
verder uit wat de stijl muzikaal
inhoudt, en stelt de lezer ook
gerust als deze zich mocht afvragen of hij/zij noten moet kunnen

lezen. Het verloop van optredens
en wedstrijden wordt beschreven,
alsmede de mogelijkheden tot
scholing. Tenslotte geeft de
brochure aan waar de organisaties
hun secretariaat hebben. Wat
DABS-sccretaris Dolf Lahuis
betreft. is die infonnatie alweer
verouderd. Hij woont tegenwoordig in Willem Welgravenlaan 2,
6741 ZH Lunteren, telefoon
0318-486971. De brochure is verkrijgbaar bij de secretariaten van
de verschillende organisaties.
DABS: zie hierboven.
Holland Harmony;
Mandemakerslaan 86,
3454 DE De Meern,
030-6663970.
Sweet Actelines International,
Wolfstraat 17,
5701 JA Helmond,
0492-5501 OI.
Redactie

Guess what. Raad eens wat er
gebeurde op de (gemengde)
BING!-conventie in het weekend
van 23 tot 25 februari. Het Erster
Kö/ner Barbershop Chorus zong
in de Westfalenhalle te Dortmund
'Omdat ik zoveel van je hou', en
het kreeg een daverend applaus.
Niet in de laatste plaats van de
vele Nederlandse barbershoppers,
die daar aanwezig waren. Het
tekende de sfeer op deze zeer
geslaagde derde BING!-conventie.
Voordat de korencompetitie
begon, werd de zaal voorverwarmd door een groep van de
Southern Comfort Barber Mates
uit Eindhoven. Dat viel zeer in de
smaak. En ook de mike warmers
kwamen uit Nederland. The New
Harvest Singers uit Geldermalsen
(Holland Harmony) beten
het spits af bij de korencompetitie. Na afloop bleek dat Ladies
First uit Dortmund, de hoogste

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barhershoppers me van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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score had behaald. Het was de
derde keer dat ze dit bereikten.
En welverdiend. Wat een uitstraling had deze groep Duitse barbershop-ladies onder leiding van
Manfred Adams. Ook de tweede
plaats ging naar de vrouwen.
Permanent Waves heetten ze en ze
kwamen eveneens uit Dortmund.
De derde plaats was voor het al
eerder genoemde Erster Kölner
Barhershop Chorus van Kun
Gerhard. Bij de kwartetten triomfeerde opnieuw Take Four, De
tweede plaats was voor Viertaki
en een verrassende derde prijs
ging naar What Four uit Berlijn,
vier scholieren met een gemiddelde leeftijd van 17(!)jaar. 's
Avonds tijdens de Show of lhe
Champions werden ze met een
staande ovatie beloond. De
zeer geslaagde conventie werd
gecompleteerd met het Engelse
kampioenskoor Shannon Express
en met het Amerikaanse kampioenskwartet 1994, Joker's Wild,
beide goed voor barbeTShopvuurwerk van bijzondere klasse.
Van een speciale medewerker

Nevenstaande schets is onderdeel
van de Nederlandse pagina in een
plakboek voor SPEBSQSAdirecteur Joe Liles die in januari
is afgetreden. Liles was de laoJste
jaren een van de stuwende krachten achter de Amerikaanse
organisatie, vooral in muzikaal
opzicht als arrangeur. Vorig jaar
kreeg hij een hartaanval. DABSpresident Herman Feitsma ontmoette Wes bij het ondertekenen
van een 'affiliatie-contract' tussen
SPEBSQSA en DABS. Feitsma
schreefeen persoonlijke tekst bij
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de tekening van Jacques de Jong.
DABS droeg 125 dollar bij aan
het afscheidsfeest voor Joe Wes.
Diens opvolger is de 60-jarige
Darryl FliM. Deze werd vorige
maand benoemd. Flinn was
hoofd administratie op het hoofdkLintoor van S PEBSQSA in
Kenosha,

een barbershop-organisatie aangesloten. De cijfers:
Mannen:
AAMBS (Australië)
626
BABS (Groot Brittannië)
2.046
BING! (Duitsland)
70
DABS (Nederland)
532
lABS (Ierland)
55
NZABS (Nieuw-Zeeland)
225
SNOBS (Zweden)
420
SPATS (Zuid-Afrika)
60
SPEBSQSA (USNCanada) 33.348
Totaal mannen:

Wisconsin. Hij komt te werken
met veertig man personeel. Het
budget waarvoor hij verantwoordelijk is, omvat4,3 miljoen dollar, meer dan zes miljoen gulden.
FliM is a/39 jaar barbershopper.
In 1987 was hij internationaal
president. Op dit moment is hij
ook voonitter van de Harmony
Foundation, een filantropische
instelling van SPEBSQSA. Hij is
kwartetzanger, koordirigent, heeft
als zodanig driemaal het districtskamp ioenschap behaald
met zijn koor. Hij is tevens coach
en jurylid.
Redactie

Volgens de meest recente cijfers
zijn over de hele wereld bijna 72
duizend mannen en vrouwen bij

37.382

Vrouwen:
BING! (Duitsland)
150
Harmony Incorporated (USA en
Canada)
2500
Holland Harmony
(Nederland)
630
lABS (Ierland)
46
LABBS (Groot Brittannië) 1504
SPATS (Zuid-Afrika)
27
Sweet Adelines International
(wereldwijd)
29.083
Totaal vrouwen:

33.940

Totaal wereldwijd,
mannen en vrouwen:
Redactie

71.322

RvA
Bestuur
RvA
Bestuur
RvA
Bestuur
RvA

30 maart
8juni
22juni
21 september
28 september
16november
30november
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Het kwartetJoilll Venture in Goes
heeft een nieuwe bass, Leen
Boender. Nu vennelden we zulke
wisselingen niet of nooit. Maar in
dit geval verlaat een markante
barbershopper het kwartet in de
figuur van Oerrit van Riet. Om
gezondheidsredenen stopt hij met
zingen en dat is voor heel barbershoppend Nederland een
gemis. Want wat een geluid bracht
Ocrrit voort, zo'n diep dragend
bass-geluid. Bovendien is Ocrrit
van Riet een van de oudste barberstlappers in Nederland. Hij stond
onder rooer aan de wieg van DABS,
was altijd conventie-secretaris, hij
kent het wereldje van haver lot gort.
We hopen dat we Gerrit, wellicht
niet zingend, maar dan toch met
zijn markante persoonlijkheid,
nog vaak zulJen tegenkomen.
Oerrits opvolger Leen Boender
neemt tevens het correspondentie-adres over. Dat is voortaan
Ruisdaelstraat 11, 4462 AC Goes.
Redactie

afzeggen of niet. Dan komt mijn
echtgenoot op een Iwnineus idee.
Barbershoppen is meer dan zingen alleen, barbershop is ook
vriendschap. Nu, de ijzel komt uit
het zuiden en zelfs bij windkracht
10 duurt het dan zeker nog een
uur voor het bij ons in Harderwijk
glad is. Daarom snel twee barbershoppers gebeld: Tjakko
Hoekstra van Goose City Singers
in Goes en Hans Waterreus van
SoUlher Comfort Barber Matesin
Eindhoven. Met hen afgesproken
dat zij ons zouden bellen zodra
het daar zou ijzelen. Dan konden
we altijd nog terugkeren. Dat liep
perfect. Zelfs tussendoor kregen
we af en toe nog een weerrapport.
Lieve Tjakko en Hans. Dankzij
jullie durfden we rustig naar ons
optreden te gaan. Het werd een
prima avond. Namens alle meiden van New Achord een dikke
zoen!
MiesSchut

Het fabriceren van vier buizen die
precies een barbershop septiem-

akkoord laten klinken, blijkt niet
eenvoudig te zijn. Jawel: meten
en zagen volgens de methode uit
de vorige DABS-tunes is het simpelst van al. Maar dan blijkt de
toon weer niet te kloppen. Zo had
Piet Obbema uit Vianen (Whalt
City Sozuu.l) een welluidend klokkenspel geknutseld uit koperen
buizen volgens de opgegeven
maten . Thssen de vier buizen in
had hij een klepel gehangen,
bestaande uit twee loodrecht op
elkaar gesoldeerde ringen. De
buizen had hij met nylon draad
opgehangen aan een rondgezaagd
plastic plaatje. Kortom, lekker
geknutseld, maar de toon klopte
niet. De derde buis bleek de terts
op te leveren, in plaats van de
tweede. De vierde buis, de kortste
dus, produceerde inderdaad een
toon die leek op het octaaf van de
eerste, tevens de langste. Maar
het totaal was geen barberslwp
seventh. Schrijver dezes kwam tot
de ontdekking dat de klank van
een koperen buis met 22 millimeter buitenmaat mede afhankeliJK
is van het punt waarop de ophanging wordt bevestigd. Dat bleek
bij het vastpakken van de buizen
om de toon te controleren, voordat het gat voor de ophanging
was geboord. Dus het ophang

Uw koor.
30 december 1995. Al sinds
gisteren waarschuwen alle weermannen voor ijzel in het hele
land, komend vanaf het zuiden.
'Blijf thuis als u niet echt weg
hoeft', hoor je steeds.Maar wij,
New Aclwrd, Harderwijks vrouwenkoor, moeten weg. Wij hebben 's avonds een optreden in
Nunspeet. Niet zo ver weg, maar
als er een dikke laag ijzelligt is
het even ver als Leeuwarden.
's Morgens als ik wakker word,
denk ik al: wat moeten we nu,

Uw C.D.

Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij
onze toch al complete e.D.-pakketten ontvangt U in 1993 zelfs 100 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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punt zou volgens deze waarneming niet exact eenzesde zijn van
de lengte, zoals was opgegeven.
Het ophangpunt kan blijkbaar per
buis verschillen. Nog eenmaal de
maten waarvan de knutselaar zou
moeten uitgaan: G: 210 mm, B:
168 mm, D: 140 mrn, F: 120 mm.
Bovenstaande maten geven de

verhouding tussen de buizen
weer. Beter nog is het uit te gaan
van tweemaal de lengte: dus 420
mm voor de G; 336 voor de B;
280 voor de D; en 240 voor de F.
Dat maakt het geluid wat duidelijker. Een eerste poging met
koperen buis van 22 mrn buitenmaat volgens de aanvankelijk

opgegeven lengte, lukte bij mij
nog niet helemaal, of helemaal
niet. Allemaal iel geluid. Maar
een echte knutselaar ben ik nou
ook weer niet Een tweede poging
is op komst met messing buis,
welk metaal een diepere klank
lijkt te geven.
Jacques de Jong

moedelijk het meest over de kwaliteit van het koor. Toch komt hij
trouw, en verkoopt vermoedelijk
veeltoegangskaartjes voor de
show.

Ook barhershoppers hebben w hun eigenaardigheden. De een doet
het voor de hobby, de ander voor de gezelligheid en de derde wil
het hoogste bereiken. SPEBSQSA, het Amerikaanse genootschap
voor barbershop, heeft het eens uitgezocht. Wie herkent zichzelf?
Bent u als barbershopper een
Hobbyist, misschien een
Gezelligheidsdier of zelfs een
Zanger met Ambitie? Deze categorieën zijn omschreven in een
veelomvattend onderzoek van het
Amerikaanse barhershop-genootschap SPEBSQSA. Het onderzoek werd het eerst gepubliceerd
op het barbershop-computer-netwerk met de naam Harmonet
De Hobbyist ziet volgens de
onderzoekers het zingen als een
plezierig uitje, de moeite waard
en leuk om te doen. Het
Gezelligheidsdier wordt gedreven
door zijn behoefte om anderen te
ontmoeten, en deel uit te maken
van de muzikale broederschap.
De Zanger met Ambitie wil het
liefst veel optreden, wil zich verbeteren, wil uitmunten en zich
meten met anderen. Een kleine
dertig procent van de nieuwkomers in Amerika stapt in een koor
als Hobbyist; 32 procent wil zich
als Gezelligheidsdier goed voelen
tussen de anderen; de grootste
groep van 39 procent wil als
Zanger met Ambitie alles meemaken wat barhershop biedt. De
Zanger met Ambitie is doorgaans
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jonger dan het Gezelligheidsdier.
De Hobbyist beweegt zich qua
leeflijd in het midden. De onderzoekers tekenen hierbij aan dat de
percentages betrekking hebben op
nieuwelingen.Deze zijn misschien wat enthousiaster zijn dan
oudere . Een overzicht van veteranen-barbershoppers zou wellicht andere uitkomsten te zien
geven.

De Hobbyist
De Hobbyist is volgens het
onderzoek een zanger die nog
geen tag in een kwartet zal zingen. Hij zal nooit een extra klusje
doen, kijkt tussentijds nooit naar
zijn muziek om, en kankert ver-

.• • I
(, ~
I
I

•'

Het Gezelligheidsdier
Het Gezelligheidsdier is de zanger die negenenveertig buttons op
zijn sweater heeft tijdens de conventie, hij zingt altijd mee met de
afterglows, doet niet te veel voor
zijn koor, maar is altijd te porren
als voorzitter van de kledingcommissie.

De Zanger met Ambitit

DABS-TUNES
De Zanger met Ambitie is de eerste die in een gelegenheidskwarLeL wil zingen. Hij neemt ook tussentijds zijn muziek door, vormt
een kwartel, werpt zich op als
sectionalleader en stort zich met
hard en ziel in de showcomrnissie. Hij zal ook omzien naar een
beter koor, als dat in de buurt is.
Herkent u zichzelf?
Als het gaat om de voldoening
die de drie soorten uit hun hobby
puuen, dan blijkt dat ze er alle
drie veel plezier in hebben. Maar
de Mannen met Ambitie hel
meest, gevolgd door de
Gezelligheidsdieren. De eersten
hunkeren naar optredens en naar
vooruitgang bij hun zingen. Maar

ze houden ook van de sociale
omgang. Ze willen alles. De
Gezelligheidsdieren voelen zich
happy met hun bezigheden en
hun rol in het koor. De
Hobbyisten echter lijken het
meest cynisch over het meedoen
in de competitie, over de muziek
en over het werken naar een professioneel niveau. Desondanks
wil slechts een kleine twee procent van de nieuwelingen de barbershoppers minder nadruk op de
competitie. Het wedstrijd-element
is kennelijk minder zwaarwegend
dan sommigen denken. Gevraagd
naar muzikale voorkeuren, antwoordde slechts elf procent meer
moderne of actuele songs te willen zingen. De trouw aan traditio-

In 1938 richtten Owen Cash en Rupert Hall een genootschap op ter
bevordering van het barhershop zingen, SPEBSQSA. Het bleek een
trefTer te zijn. Barhershop-zingen verspreidde zich snel. De eerste
wedstrijd werd in 1939 gehouden. Hier volgt het derde en laatste
deel van een serie over de geschiedenis van het barhershop zingen
in Amerika.
werd de stijl Barhershop
In het begin van de twintigste
Harmony genoemd.
eeuw traden zowel zwarte als
Na de oprichting van SPEBSQSA
blanke kwartetten op in vaudevilin 1938 is een commissie lange
le-amusement. Ze combineerden
tijd bezig geweest uit te zoeken
het zingen met slapstick, grappen
wat die barhershop-harmonie nu
en grollen. Barbershop harrnony
eigenlijk was. Daar kwam de volbereikte in Amerika een hoogtepunt rond 1920. Daarna begon de gende defmitie uit:
populariteit af te nemen. Ook als
Barhershop harmony is produced
gevolg van de opkomst van de
by jour voices unaccompanied -radio.
Gezien de ontwikkeling mag barbershop echt Amerikaans heten.
De stijlleent zich makkelijk voor
het zingen van populaire
Amerikaanse songs. De naam
voor de stijl kwam in 1910 voon
uit een liedje genaamd Mister
Jejferson Lord, Play That
Barhershop Chord. Sindsdien

nele barbershoJrmuziek bleek hel
hoogst te zijn bij groepen onder
de 25 en boven de 56 jaar.
De onderzoekers concluderen dat
het programma van een koor de
behoeften van alle drie categorieën moet dekken. Daaruit ontstaat immers de broodnodige
variatie. Maar het kan erg moeilijk zijn iedereen tevreden te stellen in één koor. Misschien is het
wel noodzakelijk vast te stellen in
welke categorie met merendeel
van een koor valt Daaraan zijn
dan het programma en ook de
ledenwerving aan te passen, adviseren de onderwekers van
SPEBSQSA.
Redactie
when the melody is consistently
sung below the tenor-- when ru/es
of time, expression and word theme
are sacrifteed to obtain blending
harmony satisfaction --usually
with at least one harmonized
chord on each melody note.

Barhershop wordt volgens die
definitie dus a cappel/a (zonder
begeleiding) gezongen. Iedere
noot wordt in een vierstemmig,
consonant (welluidend) akkoord
neergezet. De lead heeft de melodie. Deze partij moet met zijn
kleur en volume door de andere
heen schijnen. De tenor zingt
daarboven 'de tweede stem'. De
bass legt met een donkere, ronde
stem de lage tonen als ondergrond onder koor of kwartet. De
baritone maakt het akkoord onder
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of boven de melodie compleet,
zonder de lead te overstemmen.
De barhershop-stijl geeft grote
vrijheid aan de interpretatie van
de noten; ze mogen naar believen
langer of korter worden aangehouden dan de componist heeft
aangegeven. De bedoeling daarvan is een bepaalde stemming te
scheppen en de song zo artistiek
mogelijk te brengen. Mannen en
vrouwen zingen altijd apart. Dat
is meer een technische dan een
seksistische kwestie. Vrouwen
zingen immers een octaaf hoger.
Daar kunnen mannen niet bij.
Van al die voorschriften trokken
de deelnemers aan op de eerste
conventie in Thlsa zich niets aan.
Die conventie werd op vrijdag 2
juni 1939 gehouden, met daarbij
de eerste wedstrijd (contest). Er
was nauwelijks een organisatie.
Toch kwamen daar in Thlsa ruim
honderdvijftig barhershoppers
hun krachten meten. Het winnende kwartet zou de titel van
wereldkampioen krijgen en de
hoofdprijs van vijftig dollar.
Koren deden nog niet mee. Die
kwamen pas later. Tijdens de eerste conventie werd snel een
bestuur in elkaar gestoken.
Ru pen I. Hall werd de eerste president van SPEBSQSA. Toen eindelijk de wedstrijd werd geopend,
bleken zeven staten en zeventien
steden vertegenwoordigd te zijn.
Een provisorische jury beoordeelde de kwartetten. De volgende
dag werd het kwartet Bartlesville
Barflies uit Oklahoma uitgeroepen tot kampioen. De publiciteit
die de eerste conventie opleverde,
was aanleiding voor een verdere
groei van het barbershop-zingen
over geheel Amerika. In 1953
werd de contest ook opengesteld
voor koren. De eerste wedstrijd
werd gehouden in Detroit,
Michigan. Deelnemers waren er

uitsluitend op uitnodiging. GreaJ
LakeChorus uit Grand Rapids,
Michigan, werd de allereerste
kampioen onder dirigent Bob
Weaver. Barhershop werd internationaal toen in 1944 de eerste
Canadese afdeling werd opgerichL
De vrouwen volgden in 1945. Dat
lukte pas na een rechtszaak, die
de vrouwen aanspanden omdat de
mannen beweerden dat barhershop niet voor vrouwen zou zijn.
Na de Tweede Wereldoorlog
waaide het barhershop-zingen
over naar Groot-Brittannië,
Australië, Nieuw-Zeeland, de
Scandinavische landen, Duitsland
en uiteraard naar Nederland.
Vrouwelijke barhershop-koren
ontstonden hier te lande het eerst,
onafhankelijk van elkaar. Eerst in
Usselstein (!Jsselstein Chorus,
1977) op initiatief van de
Amerikaanse Kit de BolsterDiggs. Enkele jaren later in
Vlissingen (Sea Sound Chorus,
1983), op initiatief van de
Canadese Ruth Maple.
In beide gevallen volgden de
mannen. The Heart of Holland
Chorus in Nieuwegein (1978)
vloeide voort uit het enthousisasme van de vrouwen. Datzelfde

gebeurde enkele jaren later in
Vlissingen waar Coastline
Chorus werd opgerichL In de tussentijd hadden zich ook al enkele
andere koren ontwikkeld. Uit de
bundeling van de verschillende
koren kwamen eerst de vrouwenorganisaties Sweet Adelines
(1978) en Holland Harmony
(1983) voort Vervolgens vonden
de mannelijke koren elkaar in de
Dutch Association of Barbershop
Singers ofwel DABS (1988).
Jacques de Jong

The Bartlesville Barflies, het eerste kmnpioenslcwartet in Amerika in 1939.
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Klank ootstut bet eerst in de onderbuik. Van daar af werkt het
zich omhoog tot Jan~ de stembanden en de mond. Dan pas kunnen
we zingen. In dit vierde deel van een serie over klankvorming (uit
bet blad Tbe Pitch Pipe van Sweet Adelines International) vertelt
Betty Tracy hoe dit in zijn werk gaat.
Klank is het maken van geluid
met de stem tijdens het spreken
of zingen. Daarbij zijn zowel de
stembanden betrokken als het
mechanisme waarmee we ademen.
Niet alleen hebben de stembanden een functie bij het produceren
van geluid, ze helpen ook ter
bescherming van de luchtpijp en
het ademhalingssysteem. Ze verwijden of sluiten zich alnaargelang
de hersenen daartoe de opdracht
geven. Drie acties veroorzaken
het sluiten van de stembanden:
• Slikken, waarbij de stembanden zich sluiten om te voorkomen dat iemand zich verslikt.
• Zwaar tillen, waarbij de stembanden zich sluiten om druk
op de borst op te bouwen zodat
er kracht geleverd kan worden.
• Geluid maken, waarbij de
stembanden zich sluiten onder
verschillende spanningen om
verschil in toon te produceren
als we praten of zingen.
Bij de eerste twee acties sluiten
de stembanden zich strak tegen
elkaar, hetgeen een hoge druk
oplevert in het stemmechanisme.
Bij het voortbrengen van geluid
daarentegen, staan de stembanden
minder strak gespannen. Als de
stembanden op de goede manier
zijn gesloten tijdens het zingen,
dan heeft de zanger een grote
vrijbeid en ontspanning in zijn
klankorgaan. Impulsen vanuit de
onderbuik helpen daarbij.
Daarom moet het geluid eerder in
de onderbuik beginnen dan in de
keel. De spieren in de onderbuik

stuwen de lucht omhoog en over
de stembanden heen.
Het proces verloopt in vier fasen:
I. Inademen
2. Adem (kort) vasthouden
3. Uitademen
4. Herstellen Het geluid ontstaat

Strottenhoofd, van boven af
gezien. Met in het midden de
stemspleet of glottis.

in fase 3, bij het uitademen, en
het begin van de klank wordt aanzet genoemd (attack). Bij het zingen is het eerste woord van een
zin het belangrij'kste, en dat vereist een goede aanzet.
Klankvorming begint met een
aanzet diep vanuit het ademhalingssysteem, niet vanuit de keel.
Als de klankvorming in de keel
begint, sluit de stemspleet zich
met een schok. Dat heet een glottisslag. (De sternspleet of glouis
is de langwerpige ruimte tussen
de stembanden.) Om nu een
goede aanzet te geven met zingen,
laten we de stembanden en de
keelholte open en ontspannen
tijdens het inademen, maar ook
tijdens het vasthouden van de
adem en het begin van het uitademen. Dat gebeurt in een vloeiend
proces. We gebruiken de spieren
in de onderbuik en de spieren van
het ademhalingssysteem om een
aanzet te geven. Zoals met elke
andere techniek, moeten we
steeds blijven oefenen om de
juiste mechanismen te gebruiken
voor klankvorming en aanzetten.
Met voldoende oefening worden
de ogenschijnlijk ingewikkelde
technieken als het ware een tweede natuur. Maar ze vereisen altijd
concentratie en hard werken.

Oefeningen
Denk eraan in de goede houding
te staan en goed te ademen (zie
de artikelen eerder in deze serie).
Houd in gedachten dat je decorrecte manier van klankvorming
wilt bereiken.

Schematische voorstelling van
longen, buikspieren en middenrif.

Oefening 1.
Denk aan het uitblazen van kaarsen. Begin te blazen en verander
dat in een oe-klank op een
gemakkelijke toonhoogte. Voel
hoe de toon begint in de ademhalingsspieren. Herhaal.
11
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Oefening 2.
Sis een bekend liedje, zoiets als
Lang zal ze leven, geen woorden,
geen tonen, alleen sissen
Oefening 3.
Haal diep adem. Als het uitademen is begonnen, maak je
ononderbroken het volgende
geluid: ssssssssffffl1T1lTch ...
Oefening 4.
Elke klank die begint met een H
helpt de zanger uitte ademen
voordat er klank komt. Begin met
twee keer kort te blazen, zing dan
twee korte H's op een makkelijke
toonhoogte. Herhaal. Dan nog
eens op een hogere toon. Ga zo
verder.
OefeningS.
We produceren een toon op onze
adem als we eerst hoorbaar zuchten en daarna pas een toon erbij
geven. Deze oefening helpt niet
alleen bij de klankvorming maar
verstevigt ook de onderbuik-spie-

ren. Houd de borst wijd en hoog,
haal adem door de neus. Zing de
volgende oefening, terwijl je de H
gebruikt aan het begin van elk
woord om klank te geven aan je
uitademing voordat er een toon
komt. Begin op een makkeliJlee
toonhoogte en ga dan steeds een
halve toon hoger en vervolgens
een halve toon lager. Elke noot

wordt staccato gezongen (I = do,
2 =re, 3 =mi, enzovoort).
Hip
1

Ha
5
Ha
5

hip
2
ha
5
ha
4

hip
3
ha
5
ha
3

Ter herinnering aan
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Het Portable Podium

Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium issneller
op te bouwen dan uw koor zich.kan omkleden ..!
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De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding eneen
stalen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uit·
breidbaar met een veilige railing.
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke
unit is daanoe voorzien van rubber wielen. ingebouwde glij·
stangen en handvaten.
Tourrnaster is stevig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wilt u meer "·eten? Bel dan voor een gratis informatiepakket.

hip
4

ha
5
ha
2

ha
1
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20 april 1996, 20 uur
Eerste lustrum vrouwenkoor
Flevo Fun
Theater De Roestbak, Almere
Haven. Zaal open 19.30 uur.
Informatie en kaartverkoop bij
Karin Kroon 036-5341897

het k<><r UnbelliJera uit Utrecht, het
octet Sound Sensation uit Harderwijk, het kwintet Sequence uit
Hoogeveen en de kwartetten
4 Again en Vocal Delight, beide
uit Lelystad.
Informatie bij Willy van Rossum,

(0320) 250624

2 tm5 mei
Conventie BABS
Bournemoulh, Engeland
JO tm 12 mei
Conventie SNOBS

Stockholm

30 juni tm 7 juli
Conventie SPEBSQSA
Salt Lake Cit.y, Utah, USA

14 en 15 september
Jubileumshow Tbe Gaggling
Ganders Gang
Schouwburg de Prins van Oranje,
Goes.
The Gaggling Ganders vieren hun
l~jarig bestaan met een show die
<Xic een inlfmaliooaal tintje krijgt.
Informatie bij Bram Dierkx:
0113-216295
4 tm 6 okiober
Conventie lABS
Connolly Hall, Lapps Quay,
Cork, Ierland
Conventie centrum Metropole
Hotel, Me Curtain Streel, Cork.
Opgaven naar Mark Elmes, Fir
Fill House, Monkstown, Co Cork,
Ireland. Tel: ~353-21-841086,
fax: ~353-21-966018
5 okiober 20.15 uur
Barbershop/cJose harmony
avond 'Voices in Harmony'
in restaurant De Meerkoet,
Polderdreef, Lelystad met mannenkoor The Seabottom Singers,

De geschiedenis van Barbershop,
wordt uit de doeken gedaan in het
boek Barberslwp zingen in
Nederland, dat komende zomer zal
verschijnen. Daarin staat uiteraard niet alleen de geschiedenis,
in Nederland zowel als in Ameria.
Het boek geeft ook inzicht in het
karakter van barbershop. Muzikaal

gezien, maar <x* vanuit het opzicht
van organisatie. Foto's in overvloed
uiteraard. Barberslwp zingen in
Nederland biedt ook inzicht in de
wijze van jureren. Tevens geeft het
boek een uitgebreid overzicht van
de koren en kwartetten in Nederland. Kortom, het zal een verrassing zijn voor iedereen die in barhershop is geinlefessetxd. Hooderd
pagina's worden het. Ze zijn geschreven en samengesteld door
Ko Burger, dirigent van Tune 1ime
uit HarderwiJlc, en Jacques de Jong,
redacteur van DABS-tunes. Het is
het eerste Nederlandse boek over
barbershop. Het zal in de winkel
f 32,50 kosten. Bij voorinschrijving betaalt u slechts f 21,50.
Koopt een koor 25 exemplaren
ineens, dan kan het voor
f 25,00 per stuk.
Redactie

Outfit overcompleet
Welke vereniging heeft interesse?
Het totale pakket bestaat uit:
Witte colberts (smoking)
Witte showhemden
Blauwe cumherbands
Blauwe bretels
Blauwe vlinderstrikjes
Blauwe pochetjes

29 st. (alle maten)

28 st.
28st.
28 st.
24st.
34st.

Alles in één koop. Vraagprijs f. 2000.-.

Nadere informatie bij de voorzitter van
The Seabottom Singers,
8ep Venneulen,
Gondel11-17
8243 BJ Lelystad
Telefoon 0320-221001
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Hoe ziet de Amerikaanse Joe
Barhershop eruit? Hij is beter
opgeleid en heeft een hoger inkomen
dan het gemiddelde van de bevolldng.
Geen verrassing. Dat is ook wat
SPEBSQSA concludeert na een
onderzoek onder 500 barhershoppers die drie jaar lid waren. Naast
deze 500 zijn ook nog eens duizend willekeurige mannen boven
de 18 jaar onderzocht als doorsnee
van de Amerikaanse bevolking.
De leeftijd van de meeste Amerikaanse barhershoppers ligt tussen
41 en 69 jaar, gemiddeld dus 55.
De meeste Amerikanen zijn tussen
26 en 55 jaar. Het zou kunnen dat
de gemiddelde Nederlandse barhershopper iets jonger is dan de
Amerikaanse. l)tpisch Amerikaans
is ook de vaststelling dat barbershoppers 'wiuer' zijn dan de bevolking in het algemeen. (Niet vermeld
wordt dat dit ook in de traditie van
SPEBSQSA zit In het prille begin
van zijn bestaan werden zwarten
uit het genootschap geweerd. Dat
duurde tot 1963.) De situatie van
de meeste barhershoppers is ook
'stabieler' dan van de rest van de
bevolking: 76,6 procent is getrouwd
tegen 62 procent bij de rest van de
bevolking. Barhershoppers scheiden
minder dan anderen: 3,8 procent
tegen 6,4.

Actier
Barhershoppers zijn in het algemeen actieve mensen met een druk
bestaan. Ze doen liever zelf sport
dan dat ze ernaar kijken. Niet-barhershoppers gedragen zich vaker
als couch-potaloes (hangen in de
bank voor de televisie). De meest
geliefde sport bij deze laatste
groep is vissen. Barhershoppers
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hebben tweemaal meer dan anderen ook bezigheden bij andere
clubs. Wat betreft muzikale ervaring: meer dan 70 procent van de
nieuwelingen tussen 26 en 55 heeft
in een kerkkoor gezongen. Meer
dan 70 procent van de 25-jarigen
en jonger bespeelt een muziekinstrument; 64 procent van deze
groep heeft in een schoolkoor
gezongen. Van de 40-jarigen en
jonger heeft tweederde gezongen in
een plaatselijk theater of in musicals.
Ledenwerving
SPEBSQSA concludeert hieruit
dat kerkkoren prima bronnen zijn
voor het werven van oudere leden,
terwijl plaatselijke theatergroepen
een goede bron zouden·zijn voor
hel recruteren van jongere leden.
Een andere·belangrijke conclusie
uit het onderzoek is dat barhershoppers komen voor de muziek,
ze blijven voor de vrienden. Dat
mag wat simpel klinken, maar het
is een waarheid die uit vele statistische bladzijden spreekt De cijfers
in dil verband: 63,4 procent zei het
zingen de belangrijkste reden te
vinden om lid te worden van een
koor; slechts 2,2 procent had het
over de kameraadschap; 13,4 procent zei nieuwe mensen te willen
ontmoeten. Gevraagd naar hetgeen
de leden na verloop van tijd het
meest waardeerden, zei 44,6 procent van de nieuwelingen: 'kameraadschap'. Bij de leden van boven
de 56 jaar was dat zelfs 51 ,5 procent
'Having fun' staat in het onderzoek
genoteerd als het belangrijkste voor
76 procent van de barbershoppers.
'Zingen in een koor' is voor 59 procent het belangrijkste. Dan volgt
met 56,4 procent het brengen van
plezier bij het publiek. 'Beter zingen'
scoort hoger bij jongeren dan bij
ouderen. Het zingen van traditionele barbershop songs wordt het
meest gewaardeerd bij zowel jongeren onder 25 jaar als ouderen

boven 56 jaar. In de leeftijd daartussen ligt de traditie wat minder
gevoelig.

Zangstijl
Barhershop als zangstijl valt in
Amerika goed bij 21,7 procent van
de bevolking. Dat bleek uit een
onderzoek onder duizend willekeurige Amerikanen. Het percentage
ligtlager dan het cijfer voor de
waardering van popmuziek, jazz,
country &western of gospel. Toch
gaat het om grote aantallen die
barhershop leuk vinden: als de
Verenigde St.aten en Canada 100
miljoen inwoners hebben van boven
de 18, zou dit een poLCntieel publiek
zijn van 21 miljoen liefhebbers.
Zou je dit omslaan over de gehele
bevolking, dan betekent dit een
publiek van 40 miljoen. (Dit laatste
cijfer omgerekend naar Nederlandse maatstaven zou 325 duizend
zijn, lijkt wat hoog.) Een hoopvol
gegeven noemt SPEBSQSA dat52
procent van de ondemaagden zei
dat ze zingen in huis of in de auto,
maar niet georganiseerd. Nog hoopvoller: maar liefst72 procent van
de jongeren onder 25 jaar blijkt
regelmatig spontaan in zingen uit
te barsten. In de leeftijdsgroep41
tot 55 jaar wordt blijkbaar het minst
gezongen, slechts 47,5 procent gaf
toe zo nu en dan eens te zingen. De
cijfers geven SPEBSQSA de
bevestiging dat het genootschap op
de goede weg is met zijn programma om jongere zowel als oudere
leeftijdsgroepen te interesseren
voor barbershop. Toch constateert
het genootschap ook te moeten
opboksen tegen het idee dat het
niet cool zou zijn om in een koor
te zingen. De Amerikaanse traditie
als belangrijk verkoopargument
gaat in Nederland niet op. Maar
het barhershop zingen heeft nog zo
veel andere aantrekkeUjke kanten,
dat het ook hier oog grote mogelijkheden moet hebben.
Redactie

