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Auteursrecht en Auteurswet 
Auteursrecht verkrijgt iemand automatisch als hij of zij een werk maakt. De Auteurswet biedt een 
vorm van economische bescherming voor de hele ‘creatieve industrie’. Dankzij de bescherming van 
de Auteurswet kunnen componisten, wetenschappers en ‘makers’ gerust hun originaliteit tonen en 
hier geld mee verdienen. 

Exploitatierechten 
De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten 
genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het 
aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en 
vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Ruim 28.000 componisten en tekstdichters 
hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra. 
Auteursrecht duurt overigens niet eeuwig. Zeventig jaar na het overlijden van de auteur vervalt het 
recht. Om precies te zijn: zeventig jaar na de eerste januari volgend op het jaar van overlijden. 
Daarom is veel klassieke muziek inmiddels vrij van auteursrecht. 

Afdracht Buma/Stemra 
Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de 
aangesloten koren. Vanuit het bestuur en de leden van het Ulfts Mannenkoor klinkt weleens de 
vraag of het ‘livestreamen’ van concerten – als fysiek samen zingen straks weer mogelijk is – ook valt 
onder deze Buma-afdracht. Of is voor livestreamen een aparte licentie nodig? Die vraag speelde 
bijvoorbeeld bij het uiteindelijk afgelaste digitale kerstconcert. Antwoord: dat hangt af van de plek 
waar de livestream geplaatst wordt.  
 
Geen licentie nodig? 
Een licentie is niet nodig als het Ulfts Mannenkoor de uitvoering livestreamt op YouTube, Facebook, 
Instagram of het iets minder bekende Twitch. Met deze platforms heeft Buma/Stemra namelijk 
afspraken gemaakt over het gebruik van muziek door de aangesloten leden. Op deze sociale media 
kan een koor dus zonder bezwaar van Buma/Stemra livestreamen. Toch geldt er wel een ‘máár’: 
Buma/Stemra vertegenwoordigt niet álle rechten op muziek. Als het koor toevallig nummers brengt 
die niet onder die afgedekte rechten vallen, bepalen de betrokken platenlabels of uitgevers of de 
muziek gebruikt mag worden. Als dat niet het geval is, kán het gebeuren dat een platform de 
livestream automatisch blokkeert.  
 
Vanaf eigen website? Dan wel een licentie! 
Als het koor streamt vanaf een eigen website/platform, dan is een Buma/Stemra-licentie wél nodig. 
Het tarief voor zo’n licentie is voor niet-commerciële streaming € 50,- per muziekevenement. Bij 
commerciële evenementen is het tarief 7% van de inkomsten (uit kaartverkoop, advertenties, 
sponsoring) met een minimumtarief van € 50,-. 
Ton Menke [voorzitter] 



 
 

 

 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. 
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  
Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan door aan de redactie van deze 
nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van “Lief en Leed”. 
 
Christo schrijft: hallo lieve mannen. Na enkele maanden repeteren zitten we weer thuis en alles ligt 
stil!! Geen gezellig repetities, geen optredens en momenteel ook weinig vooruitzicht daarop. We 
missen allemaal zingen en ook sociale contacten die dat met zich meebrengt. Toch ben ik trots op 
het UMK omdat ik merk dat jullie je best doen om, wanneer mogelijk, repetities op te pakken, 
partijen thuis in te studeren en serieus met het koor bezig zijn. Ook de wekelijkse nieuwsbrief vanuit 
het bestuur vind ik erg fijn en bijzonder. Het kost waarschijnlijk heel veel werk, maar het brengt wel 
een gevoel van samenhorigheid mee. Ik kijk er elke vrijdagavond naar uit!  
 
Ik besef dat partijen zelfstandig thuis instuderen zeker een uitdaging is. Maar ik wil wel benadrukken 
dat voor het behouden van het niveau, regelmaat ontzettend belangrijk is. Probeer daarom elke 
dinsdagavond aan het zingen te besteden; wat ademhalingsoefeningen doen en meezingen met 
stukken die ik heb ingespeeld. Mochten jullie er zelf niet uitkomen, aarzel dan niet om contact met 
mij op te nemen.  
 
Op die manier kunnen we alles snel weer oppakken als we (hopelijk) straks weer aan de slag gaan.  
Ik kijk er naar uit om jullie weer te zien en de repetities snel weer op te starten. Hieronder een paar 
leuke titels, verschillende muziekstijlen en instrumentarium, die jullie op YouTube kunnen opzoeken 
en beluisteren.  
https://youtu.be/ISQdvh1BMuI  Copin 24 preludes Ivo Pogorelich 
https://youtu.be/U2NSfTXjEPI     S.Rachmanninof  vespers  
https://youtu.be/aQGQG79xBFg     Brahms Requiem (Dietrich Fisher -Dieskau) 
https://youtu.be/aSepvjZzpkg     Mahler symfonie nr. 5 Herbert von Karajan 
https://youtu.be/IpteIfoeDTs   F.Schubert liederen) Svjatoslav Richter en Dietrich Fisher-

Dieskau) 
https://youtu.be/FxhbAGwEYGQ   Schubert   Horowitz 
 
Veel luisterplezier en hopelijk tot snel!J 
Groetjes allemaal 
Christo 



 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Vrij. 
30.04 

Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang  
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  

Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
   
Concert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 
Schotse Hooglanders in de sneeuw 

 
 
Met deze sneeuw er maar weer eens op uit gegaan, op mijn verlanglijstje stond allang de Schotse 
Hooglanders in de sneeuw. Een paar jaar geleden was ik ook al eens geweest maar kon ze toen niet 
vinden. Dit keer meer geluk ze stonden in het Nationaal Park Veluwezoom, dit is aan de oostkant van 
de A50.  
 

 



Nationaal Park Veluwezoom telt ruim 5.000 hectare en is onderdeel van de Veluwe, een groot, 
aaneengesloten natuurgebied. Je vindt hier haast ongerepte natuur met bossen, heidevelden, 
zandverstuivingen en landgoederen. Kenmerkend voor Veluwezoom is het reliëf: nergens anders op 
de Veluwe vind je zoveel heuvels en heb je zo’n mooi uitzicht. Op de Posbank bijvoorbeeld kun je bij 
mooi weer tot in Duitsland kijken. 
 

 
 
Op de Veluwezoom kun je heel veel doen. Kom wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden. 
Onderweg strijk je neer op een gezellig terras. Je neemt ook nog een kijkje in het bezoekerscentrum. 
De kinderen vermaken zich ondertussen in de speelnatuur van OERRR. Houd je meer van rust? 
Dieper in het gebied kom je op plekken waar je bijna geen mens tegenkomt. 
 

 



Met 350 kilometer aan paden kun je hier zomaar wilde zwijnen, reeën of herten tegenkomen. Deze 
dieren kunnen via ecoduct Terlet naar andere gebieden op de Veluwe trekken, zoals het 
Deelerwoud. Tijdens een wandeling kom je bijna zeker Schotse hooglanders tegen. Deze runderen 
leven net als de wilde dieren in het gebied. Ook grazen hier IJslandse paarden en een schaapskudde. 
Goed voor de vele bijzondere planten, vogels en insecten. En leuk voor de wandelaar die van 
afwisseling houdt. De zuidrand van Veluwezoom ziet er op veel punten anders uit dan de rest van het 
gebied. Hier liggen de landgoederen Beekhuizen, Heuven en Rhederoord, waar je kunt wandelen 
over statige lanen en door oude loofbossen. Onderweg steek je een klaterende beek over. Neem een 
kijkje op landgoed Beekhuizen, bij schaapskooi Heuven en wandel langs de portierswoning 
Rhederoord. 
 

 
 
In 1911 kocht Natuurmonumenten het eerste stukje Veluwezoom. Sindsdien verwierf 
Natuurmonumenten steeds meer gebieden in de buurt. Zo groeide de Veluwezoom uit tot het 
uitgestrekte natuurgebied van vandaag, met de garantie van eeuwige bescherming. 
 

 
Je kunt er prachtig wandelen op een van de 10 wandelroutes of fietsen, ze hebben 5 fietsroutes. 
Voor meer informatie, dit is de website:  
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-veluwezoom 



 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 
 

  

 
 
Posters uit het ‘roemruchte’ verleden 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j gaon wieder in november 2004 
 
Hallo beste mensen, daor bun ik dan weer 
Um jullie net as de veurige keer 
te vertellen, wat ik zo al heb geheurd 
en watter sinds 'n jaor met ons koor is gebeurd 
 
Veur de feestaovend van 13 November bunt wi-j naor de Smeltkroes gestuurd 
Gert Jan had zin zaal aan de carnavalsclub verhuurd 
In de Smeltkroes was ruumte um met speldjes en boeketten 
vier jubilarissen in het zonnetje te zetten 
 
Henk van Aken, Herman Heister en Plorren Frans 
Gaven 'n kwart eeuw al acte de presence 
En miene Jan is al veertig jaor 
lid van 't Ulfts Mannenkoor 
 
Zelfs uut China kwam een eerbetoon 
Peter was van uut Peking aan de telefoon 
Hi-j hield daor 'n uutgebreide rede 
vanaf het Plein van de Hemelse Vrede 
 
De muziek van Haverdil was je van het 
de kapper en Marian zongen samen 'n duet 
Het koor "Veertig plus en iets belegen" 
zong Spaans repertoire, en viel niet tegen 
 
Vief dames, en wie had dat ooit verwacht 
hebben 'n serenade gebracht 
Uut hun kelen, sopranen en alten 
kwam 'n lied met 'n hoog Frans Bauer gehalte 
 
Uut de tekst bleek, en ik kan mien vergissen 
dat ze de mannen dinsdag 's aoves niet missen 
Maar zich den aovend prima vermaken 
met kwebbelen, bloemschikken en andere zaken 
 
Veur de jubilarissen speeches, anekdotes, speldjes en cadeau's 
Jan kreeg 'n pennenset, schot in de roos 
Nao afloop het Plorren Frans ons midden in de nacht 
met zin auto weer naor huus gebracht 



 
Eenmaol thuus, was Leiden in last 
De pennenset was weg, Jan had niet goed opgepast 
Dat was efkes kommer en kwel 
maor 's marges vroeg trok Frans aan de bel 
 
De set was in de auto op de grond gevallen, het Frans uutgelegd 
en zo kwam alles weer op zin peutjes terecht 
't Kan iedereen aoverkommen, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen, past, die trekke hem aan 
 
19 November vierde Frans te Pas 
datte veertig jaor bi-j ULAMO  werkzaam was 
UMK het niet lang naogedacht 
en de jubilaris 'n serenade gebracht 
 
Herman het gedirigeerd 
en Coen was niet goed geïnformeerd 
Hi'j nam 't met de namen niet zo nauw 
verwisselde de naam van Frans zin moeder en zin vrouw 
't Kan iedereen aoverkommen, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
21 November had Jan Peters bi-j Omroep Gelderland 
veur Jan 'n CD aangevraogd, en dat in verband 
met Jan zin veertig-jeurig  jubileum bi-j 't koor 
De omroep gaf daoraan gehoor 
 
Jan Peters had in 'n  epistel geschreven 
dat Jan wel heel erg was gedreven 
En zelfs 't koor baoven Marlies dei beminnen 
En toen kwamen bi-j mien de telefoontjes binnen 
 
Met vraogen van: Is dat zo, of is dit 'n mop 
ik kan ow verzekeren, dat klopt 
't is d'r maor één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
21 November 'n concert veur de Vinzenz-Konferenz 
dat was in Bocholt, dus aover de grens 
Ondanks dat vier gerenommeerde solisten 
dit belangrieke  optreden misten 
 
't Was toch 'n concert met 'n golden rand 
Enthousiast publiek en 'n tevraejen klant 
'n Glansrol was der veur Roos weggelegd 
in "the gods loves Nubia", dat mag worden gezegd 
 
Ook 't lied "The Rose" was 'n succes 
De kerk was vol, ook Piet Engelen is d'r gewès 
Den was zo onder de indruk van zin favorieten 
Datte twee uur 's nachts nog lag nao te genieten 



In de Duitse kranten stond precies 
de zang kwam aover ons as 'n warme bries 
En Roos zörgde met heur sopraanstem al snel 
bi-j 't hele publiek veur kippenvel 
 
Bi-j 't inzingen had André 'n rooie das um de nek 
toen kwam der meteen 'n discussiegesprek 
Hette 't soms met de PvdA op 'n akkoordje gegooid 
dat de Smeltkroes bi-j Hutten-Noord kump, maor dat geleuf ik nooit 
Dat dachten d'r meer, en ik nuum ook gin naam 
maor wie den schoen past, die trekke hem aan 
 
Dit concert wier, dat heurden wi-j nao de hand 
uutgezonden op TV Münsterland 
En veur dit concert kreeg de vrouw van Jan van der Molen 
'n brief, daorin wier onverholen 
 
de zang van de vief dames geprezen 
die op de feestaovend hadden gezongen, zo stond der te lezen 
In steenkolenduits wier verzocht, of ze heden 
in Bocholt in 't veurprogramma op wollen treden 
 
As afzender stond Vinzenzkonferenz 
de dames wazzen bli-j met die buutenlandse  fans 
Ze vuulden zich vereerd, maor zo as later bleek 
kwam den afzender uut onze streek 
Ik wet, wie 't was, en ik ken ook zin naam 
Den schoen past Barend, dus trek 'm maor aan 
 
In-èns kriegen wi-j telefoontjes van Endemol 
of 't UMK met kerstmis op televisie wol 
't was wel moeilijk um afspraken te maken 
umdat wi-j steeds met verschillende dames spraken 
 
Wi-j begonnen met Denise, dan kwam Carolien 
vervolgens Denny en toen Jozefien 
En zo volgden der nog legio 
Op laatst leek 't wel 'n escortbureau 
 
Nao völ geharrewar weliswaar 
hadden wi-j 't eindelijk veur mekaar 
't lied Vrede nu" zol worden opgenommen 
En daor mosten vieftig zangers veur kommen 
 
De geluidsopname was in Nederhorst ten Berg 
Dat was lang ri-jen, dat vonden wi-j niet erg 
25 November, één uur vertrek bi-j de Sluus op de hoek 
in blauwe sweater en grieze  broek 
 
 
 



Dri-j zangers hadden niet goed opgelet 
Kwamen in 't foute kloffie aangezet 
Één woont te wied weg, dat kon niet worden hersteld 
één kwam uut Ulft, den het gauw naor huus gebeld 
 
De bus het veur zin deur gestopt 
zin vrouw het de kleren in de bus gedropt 
De derde, en dat is gin flauwe kul 
is de veurzitter van 't hele spul 
't wazzen der dri-j, en 't geet mien niks an 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Nog gin vief minuten op pad, kwam bi-j tenoren en bassen 
de Jägermeister en borrels uut de tassen 
Nog meer versnaperingen gingen der rond 
dat liek mien veur 'n optreden niet zo gezond 
 
Ondanks dat, kwam 't lied goed op de band te staon 
en toen 't koor weer naor huus was gegaon 
bleek, dat twee zangers, waorvan één solist 
in-èns hun muziekmap hebben gemist 
 
Bi-j heel wat zangers was nao afloop de drank in de man 
en dan is de wiesheid  soms in de kan 
't wazzen der völ en 't geet mien niks an 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
27 November wazzen wi-j bi-j de Sluus present 
veur de radio-opname "Achterhoeks Accent" 
Veertig zangers zongen in 't restaurant 
"Ulf blif Ulf" live veur Radio Gelderland 
 
Daornao nog "t Water van de Strang" 
en René Arentsen vond 't prachtige zang 
Herman had nog 'n fenomenale  
ni-je uutdrukking veur de Dikke van Dale 
 
Ik stond in ieder geval perplex 
toene zei: niet fiezefoezelen met de tekst 
't Was der maor éen, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
28 November extra repetitie van 't kerstrepertoire 
Bi-j "Hej, pastirici" had René Teunissen  commentaar 
Hi-j zei, dat Piet wel veur schaopherder deur kon gaon 
Maor bi-j "Cantique de Noël" gaf Piet te verstaon 
 
Bi-j de passage van le Redempteur 
ik zie mien meer as 'n dompteur 
veur die leu-j in 'n rooie trui, en ik wil niet vitten 
die met 't zingen der nog wel es naeven zitten 
 



 
 
Muziek speelt een grote rol in het leven van Ton Smilde. Elke dag staat de radio wel aan en luistert 
hij voornamelijk naar de muziek uit de jaren 50 en 60.  Het leek hem leuk om een verhaaltje te 
maken van wie: was dat ook alweer, wat waren hun echte namen, welke hits hebben ze gemaakt, 
dit opgefleurd met oude foto’s. Veel namen klinken vast bekend in de oren: Dusty Springfield. 
Johnny Cash, Patsy Cline maar kent u Lesley Gore ook nog en wie was ook die zingende non?  

 

The Chordettes 
 
Door: Ton Smilde 

The Chordettes was een Amerikaanse a capella-
meidengroep, die bekendheid genoten in de jaren 
50 en 60. De grootste hits waren Lolypop en Mister 
Sandman. 
Het zangkwartet The Chordettes werd opgericht in 
1946 in Sheboygan, Wisconsin. De dames waren 
allen sopranen. 
Janet Ertel-Buschmann alt, Alice Mae Buschman 
Spielvogel mezzosopraan. Dorothy Schwarz-
Hummitzsch leadzangeres en Jinny Osborn, 
(sopraan. Alice Mae Buschmann Spielvogel werd in 
1947 vervangen door Carol Buschmann-Hagedorn 
een mezzosopraan. 
In 1952 trouwde Dorothy Hummitzsch, werd 
zwanger en besloot om The Chordettes te verlaten. 
Ze werd vervangen door Lynn Evans. Na de 
ontbinding van The Chordettes werkte Lynn Mand-
Evans van 1965 tot 1990 als lerares bij een school in 
Brentwood, New York. In 1953 werd de zwangere 
Osborn tijdelijk vervangen door Margie Needham. 
Aan het eind van 1953 trouwde Janet Ertel met Archie Bleyer. Hun gemeenschappelijke dochter 
Jaqueline trouwde met Phil Everly van The Everly Brothers. 
Nancy Overton, geboren als Anne Nancy Swain, werd kort na de plaatopname van Lollipop (voorjaar 
1958) lid van The Chordettes en belastte zich met de basstem. Voorheen zong ze bij de groep 
Heathertones en had ze samen met Benny Goodman en Tommy Dorsey plaatopnamen gemaakt. 
Sinds 1946 was ze getrouwd met de jazzpianist Hall Overton. 
Jinny Osborn werd geboren in Seattle als Virginia Cole en was de dochter van O.H. "King" Cole, de 
president van de "Society for the Preservation and Encouragement of Barber Shop Quartet Singing in 
America" en Katherine Flack. 



 
 
In het begin zongen The Chordettes Amerikaanse volksmuziek in de stijl van The Weavers, daarna 
gingen ze echter over naar de barbershopstijl. Deze verandering werd deels door Osborns vader 
aangewakkerd. Na enkele optredens in Sheboygan wonnen The Chordettes in 1949 een talentenjacht 
in Arthur Godfreys radioprogramma Talent Scouts. Ze waren daar regelmatig te gast, traden van 
oktober 1952 tot februari 1953 in bijna alle uitzendingen van Godfreys tv-show Arthur Godfrey Time 
op, hadden herhaaldelijk optredens in de tv-show Arthur Godfrey and Friends en maakten een reeks 
opnamen bij Columbia Records. 
Tussen 1950 en 1953 verschenen bij Columbia zes singles van The Chordettes en vier lp's met 
typische barbershopzang en bevatten veelal traditioneel songmateriaal. Ze hadden met singles, die 
ze samen met Godfrey inspeelden, een serie hits in de jaren 1950 en 1951. In 1950 kwamen ze in de 
US-hitparade met het nummer Candy And Cake (17e plaats). In 1952 volgden I Like The Wide Open 
Spaces (13e plaats) en Dance Me Loose / Slow Poke (12e plaats). 
 



In 1953 richtte Godfreys muziekdirecteur en 
orkestleider Archie Bleyer het label Cadence 
Records op.  Toen hij de ster van de Godfrey-
shows, Julius La Rosa een contract aanbood bij 
zijn nieuwe firma, ontsloeg Godfrey La Rosa en 
Archie Bleyer publiekelijk aan het einde van de 
tv-uitzending van oktober 1953. Bleyer nam een 
deel van Godfreys stamartiesten onder 
contract, waaronder The Chordettes. De eerste 
single-publicatie was in april 1954 met It's You, 
It's You I Love, de tiende door Cadence Records 
gepubliceerde single, echter zonder succes. In 
oktober 1954 verscheen hun volgende single 
Mr. Sandman. De song van Pat Ballard werd 
hun grootste hit, die in oktober 1954 de US-
hitparade bestormde met een 1e plaats. Alle 
plaatopnamen van The Chordettes werden 
begeleid door het orkest van Archie Bleyer. 
Na drie weinig succesvolle singles in 1955 
coverden The Chordettes het door Aaron 
Collins, Maxwell Davis en Sam Ling 
gecomponeerde nummer Eddie My Love, dat 
als single door de zwarte meidengroep Teen 
Queens op de markt werd gebracht. Tegelijkertijd verscheen nog een coverversie van de blanke 
meidengroep Fontane Sisters op Dot Records, zodat op het eind van maart 1956 drie versies in de 
charts stonden. In het verloop van 1956 kende de succesreeks een vervolg met Born To Be With You 
(5e plaats) en Lay Down Your Arms (16e plaats). Een verder succes was de single Just Between You 
And Me (1957). 
In 1958 verscheen naast Mr. Sandman het bekendste nummer Lollipop, een compositie van Julius 
Dixon en Beverly "Ruby" Ross, die voor het duo Ronald en Ruby geschreven was en waarmee het duo 
een middenmootplaats in de Hot 100 belegden. De coverversie van The Chordettes was echter 
succesvoller (2e plaats). 
 

 



In 1959 hadden The Chordettes slechts twee kleine successen met No Other Arms, No Other Lips en 
A Girl's Work Is Never Done. Aan het begin van het jaar had Archie Bleyer met de sterren van zijn 
label, The Chordettes, The Everly Brothers en Andy Williams, een promotietour door Europa 
gemaakt, om zijn sterren door zoveel mogelijk tv-optredens bekendheid te laten krijgen op het 
continent. Vooral voor de single A Girl's Work Is Never Done werd flink reclame gemaakt. Naast EP's 
met verschillende versies, die speciaal waren geperst voor diskjockeys, liet Bleyer een film draaien 
over het nummer, die aan de tv-maatschappijen gratis voor uitzending werd verstrekt en die hij 
binnen een week na publicatie van de single aan het publiek voorstelde in Chicago, New York, 
Londen en Hamburg. Bleyer beweerde tegenover Billboard dat van de single twee miljoen 
exemplaren zouden worden verkocht. 
 

 
In 1960 verscheen slechts een single All My Sorrows, die de Hot 100 niet haalde. Volgens Bleyer was 
er geen geschikt songmateriaal. Pas in juni 1961 werd de volgende single gepubliceerd en tevens de 
laatste hit voor The Chordettes: Never On Sunday, een coverversie van de titelsong voor de 
gelijknamige film met Melina Mercouri in de hoofdrol. Een laatste keer lukte het de groep om een hit 
te scoren (13e plaats), waarna de groep werd ontbonden. Na de ontbinding waren nog vier singles 
tot 1963 verschenen, die echter de hitparade niet haalden. 



 

  
Chordettes in Amsterdam 1959 
 
Muziekhistorisch gezien staan The Chordettes tussen de traditionele, popmuzikalisch georiënteerde 
groepzang en de zang van nieuwe meidengroepen, die zich oriënteerden aan rock en teenagers 
benaderden. Als idolen voor teenagers van de late jaren 50 waren The Chordettes niet geschikt: ze 
waren te oud, getrouwd, hadden deels reeds kinderen en traden op in avondjurken. Niettemin 
presenteerden ze typische teenagersongs zoals Eddie My Love, Charlie Brown, Lollipop en andere. 



 
 
Nadat Lynn Evans in 1990 was uitgetreden uit de schooldienst, formeerde ze met Nancy Overton en 
twee andere zangeressen opnieuw The Chordettes. Haar debuut vierde de groep in de Radio City 
Music Hall in het kader van een nostalgieshow. Van 1991 tot 1995 maakte de groep samen met Eddy 
Arnold meerdere tournees door de Verenigde Staten. Lynn Evans Youngstown, 2 mei 1924 overleed 
6 februari 2020 in Elyria en was 95 jaar oud. 
The Chordettes werden in 2001 opgenomen in de Vocal Group Hall of Fame. 
Met dank aan Wikipedis en de The Chordettes faceboek pagina. 
 
 
 

 

 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 



 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


