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Hierbij belangrijke informatie over de luchtkwaliteit in de Oosterkerk en nieuws 

uit de federatie van Haarlemse Koren. Verder in het kader van corona onze 

aanpassing aan de strengere regels van het RIVM als reactie op de laatste 

persconferentie van het kabinet. En natuurlijk de video’s. 

Kort verslag van Eefke van de ALV Haarlemse Korenfederatie 10 oktober 2020 

Corrie en Eefke hebben het HGK vertegenwoordigd bij deze vergadering, samen 

met nog 22 koren die aangesloten zijn bij de federatie. Voor de pauze was het 

een reguliere ALV. Carole Kroese (bestuurslid) heeft verteld over een project om 

basisschoolkinderen weer aan het zingen te krijgen. 

Na de pauze heeft dhr. Thomas Hessels, afgevaardigde van Koornetwerk 

Nederland, vertelt over het inmiddels wel bekende coronaprotocol. Er wordt 

aangenomen dat er bij meer CO2 in de lucht een grotere kans op besmetting is. 

Hij bezoekt in Amsterdam alle koren die weer aan het zingen zijn, om het CO2 

gehalte te meten voor, tijdens en na de repetitie. Wij mochten zijn CO2 meter 

lenen om de waardes in de Oosterkerk te meten en doen mee met het 

onderzoek. 

Namens het HGK hebben we de federatie verzocht om een CO2-meter aan te 

schaffen. 

Daarna heeft Thomas als bestuurslid van de korenbond Balk toegelicht hoe 

koren om moeten gaan met het gebruiken en kopiëren van bladmuziek. Net als 

bij het uitvoeren van muziek, moeten er rechten worden betaald om bladmuziek 

te gebruiken bij de repetities.  

Bij én het RIVM-protocol én het betalen voor kopieerrechten bleek het HGK 

gelukkig het keurig volgens de regels te doen. 

  

Koren scoren al maanden achtereen zeer goed in wekelijkse coronamonitor van 

RIVM 

Een belangrijke bron voor het bestuur is https://koornetwerk.nl/voor-de-

thuisblijvers-en-de-doorzingers/#Monitor  

“Vanuit Koornetwerk Nederland willen we in deze complexe coronacrisis ook 

graag blijven benadrukken hoe geweldig onze mooie sector is. Met bewuste 

thuisblijvers en gedisciplineerde doorgangers. Iedereen heeft zijn of haar eigen 

overwegingen en dat is goed. Wat wij zien is een sector die keihard werkt om 

een extreme discipline op te bouwen en met veel creativiteit out- of- the -box 

naar mogelijkheden zoekt. 

https://koornetwerk.nl/voor-de-thuisblijvers-en-de-doorzingers/#Monitor
https://koornetwerk.nl/voor-de-thuisblijvers-en-de-doorzingers/#Monitor


Kijk maar eens naar het grafiekje van de objectieve wekelijkse monitor van het 

RIVM waarin ook de koorsector wekelijks nauwgezet wordt gemonitord. Het laat 

zien hoe goed we dat met elkaar doen. Soms door thuis te blijven en geen 

risico’s te nemen bij onzekerheid of soms door -met veel gevoel voor eigen 

verantwoordelijkheid én verantwoordelijkheid voor elkaar- vormen te vinden die 

maximale zekerheden creëren door verantwoord samen te blijven zingen”.  

Luchtmeting in de Oosterkerk 

De CO2 meter geeft met kleuren en getallen  het volgende weer: 

Van 400 (ca 450 buitenlucht)-800 betekent: goede ventilatie 

Van 800-1200 voldoende ventilatie 

Boven 1200 onvoldoende ventilatie 

Het Bach Ensemble had de avond ervoor ook metingen verricht in de kerk: Zij 

oefenden 1,5 uur met 30 mensen en met de ramen na binnenkomst dicht. Hun 

getal liep op van 432 naar 532. Na dit koorgedeelte ging het orkest nog in 

dezelfde ruimte door (zonder meting). 

Op dinsdag 13 oktober waren we met het HGK met 20 mensen in de kerk 

aanwezig. N.a.v. de meting van het Bach Ensemble  hadden we niet, zoals 

gebruikelijk, aan twee kanten maar aan een kant van de kerk ramen tijdens de 

repetitie open. 

Voor het begin van de repetitie bij een vrijwel lege kerk stond de meter op 463 

Bij de start van de repetitie (19.45u) op 468 

Halverwege (20.15u) 494 

En aan het eind van de repetitie op 538 

Op basis hiervan kunnen we stellen dat we in veilige lucht repeteren. 

Aanpassing protocol Oosterkerk 

We vragen ieder om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te gebruiken en 

dat pas af te zetten als je je stoel verlaat. 

Wat blijft: reageer op deze mail met de Nieuwsflits als je WEL wilt komen en 

geef als alt/sopraan aan als je je als reserve aanmeldt. Alle mails moeten binnen 

zijn op dinsdag 15.00 uur, zodat we eventuele reserves voor 16.00 uur kunnen 

berichten. 

Onze repetitie van 13 oktober horen en zien: 

Gloria Krönungsmesse: 

https://youtu.be/1AiNjEcgek8  

Sure on this shining night: 

https://youtu.be/B-z98w9Oh24 

Hebrew lovesongs: 

https://youtu.be/nL4o6b9FN7A 

Tip van Sacha: “Voor (betrekkelijk) nieuwe leden handig en leuk om de 

uitspraak van de Hebrew lovesongs te kunnen horen  uit de mond van de 

schrijfster”      https://www.youtube.com/watch?v=TK1_WadA4Mg 
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