
1 
 

LINGUA NA DE LOCKDOWN bericht aan de koorleden 12 juni 2020 

Wanneer gaan we weer gezamenlijk live zingen? Velen willen dit. Maar hopelijk realiseer je je dat 
zingen zoals voorheen, dus dicht bij elkaar, misschien wel een hele tijd niet kan, namelijk pas 
wanneer er een vaccin is. En het is niet de overheid die ons dwars zit, maar het coronavirus, 
waarvoor de overheid een set collectieve normen en waarden formuleert. 

 

Beleid van het bestuur 

Voor het bestuur staan de gezondheid en veiligheid van de leden van het koor primair. "Better safe 
than sorry" is het motto. Het bestuur beschouwt dit als een belangrijke verantwoordelijkheid en 
faciliteert geen activiteiten buiten het eigen beleid. Uiteraard staat het leden vrij om zelf activiteiten 
te ondernemen. 

Minimumvoorwaarde om weer veilig te kunnen zingen is het (op virologische adviezen van RIVM en 
andere adviesorganen gebaseerde) pakket voorschriften van de rijksoverheid (routekaart), óók zodra 
deze voorschriften worden versoepeld of juist stringenter gemaakt. Vervolgens gebruiken we 
informatie van betrouwbare bronnen die strenger zijn en tot voorzichtigheid manen.  

Verder wordt er veel gelobbyd op basis van indirecte bronnen, o.a. Koornetwerk Nederland, diverse 
websites en Facebookgroepen. Dit zijn pleidooien voor aanpassing van regelgeving. Zolang die niet 
zijn geautoriseerd door de overheid zijn die voor ons van geen waarde. Pleidooien voor versoepeling 
van de rijksregels worden sowieso terzijde gelegd. Informatie die pleiten voor voorzichtigheid wordt 
op zijn merites bekeken. 

 

Wat betekent dit praktisch? 

Allereerst de huidige regels die gelden vanaf 1 juni (uit "Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 
juni in eenvoudige taal" d.d. 19 mei) 

• "U mag buiten met andere mensen afspreken. 
• In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken. 
• Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten 1 is misschien nog 

gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar. 
•  (…) concertzalen open, mits max. 30 mensen, reserveren (dus presentielijst!)  
• 1 juli bioscopen, culturele instellingen en georganiseerde samenkomsten max. 100 personen 
• Algemeen: altijd 1,5 meter afstand, Ga niet naar plaatsen waar het druk is, Nies en hoest in de 

elleboog, Was vaak uw handen met zeep, verkouden betekent thuisblijven! Koorts of benauwd? 
Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. Werk zoveel mogelijk thuis." 

Daar komt bij: Informatie van o.a. Koornetwerk Nederland dat juist aerosolen – die veel door 
zingende mensen worden geproduceerd – het besmettingsrisico vergroten. Ook minister van OCW 
Van Engelshoven waarschuwt hiervoor (kamerbrief 27-5-2020). Mede naar aanleiding van signalen 

                                                             
1 Blazers hebben naar verluidt inmiddels een goedgekeurd protocol 



2 
 

van Koornetwerk Nederland zijn onderzoeken gaande bij RIVM, TU Delft en TU Eindhoven. De 
betreffende onderzoeksrapporten zijn nog niet verschenen. Die kunnen leiden tot strengere regels of 
het naar later verschuiven van data. 

27 augustus, een belangrijke datum: Wij hadden al een zomerreces tot dan aangekondigd. 

Conclusie: tot 27 augustus zingen wij niet binnen, tenzij vóór die datum geautoriseerde informatie 
komt dat dit wel zou mogen. 

 

Dus 27 augustus is een vast punt op de kalender, en ervoor en erna? 

Vóór 27 augustus: 

Als er vóór deze datum groen licht van de rijksoverheid komt, zal het bestuur aan de leden vragen 
wie interesse heeft in live repetities en deze vervolgens organiseren; hiervoor is Patrick vaak 
beschikbaar. Overigens is het de eigen verantwoordelijkheid van leden om zelf samen te komen. 

Na 27 augustus: 

Voorstel om te repeteren met kwartetten (2d 2h) /sextetten (4d 2h), die door Patrick worden 
samengesteld. Bijvoorbeeld 19.30 – 20.30 groep A, 20.50-21.50 groep B, volgende week groepen C 
en D zelfde tijden. Dus ieder repeteert eenmaal per twee weken, sommige mannen vaker. 

Uiteraard gelden sowieso alle basisregels zoals "Niet komen indien verkouden , de 1,5 meter regel 
etcetera". In deze periode komen ook studiefiles beschikbaar en kunnen stemtesten worden 
gehouden. 

 

Locaties: 

Waar de repetities (uiteraard is goede ventilatie een voorwaarde!) zullen kunnen plaatsvinden is nog 
steeds onzeker. Je zult tijdig over de locaties worden ingelicht. 

Voor augustus/september zijn er verschillende opties om te repeteren voor Musica Sacra: de grote 
zaal van het Theater a/h Vrijthof óf in de repetitieruimte van Philharmonie Zuid, en/óf de 
Servaasbasiliek voor onze generale repetitie(s).  

Grote zaal Toneelacademie: Gezien de 1,5 meter-regel (misschien wel 2 of 3 meter) is dit onze 
voorkeur, mits voldoende geventileerd en mits beschikbaar op donderdagavonden. Er is nog geen 
antwoord van de Toneelacademie. 

Cellebroederskapel is te slecht geventileerd, misschien is Opera Zuid een optie.  

Buiten: is zeer weersafhankelijk (temperatuur, wind, regen). We kennen alleen de arena bij de 
kantine van de Toneelacademie, dat is nog wel een optie. 

_____________ 


