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Deze Nieuwsflits is wat later dan jullie gewend zijn. Het was even tijd om de 
corona-dip een lang weekend te verdrijven met gezellige activiteiten.  

 
Toch niet zingen 
Geen koor had er rekening mee gehouden dat we na twee weken strengere maatregelen, 
“opeens” weer te maken kregen met een verbod op zingen. Hieronder twee ingekorte 

artikelen van belangrijke verenigingen op het gebied van cultuur en muziek. 
 
www.cultuurconnectie.nl Amateurkoren mogen niet samen zingen 

Het kabinet heeft in de persconferentie van 17 november 2020 aangekondigd dat 

de twee weken durende extra verzwaring van de maatregelen om het 
coronavirus tegen te gaan, wordt opgeheven.  

Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke 
lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in 

groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-

lockdown-gaat-verder. 
Verbod op zingen in groepsverband blijft gelden, met uitzondering van: 

- Professionele zangers. 
- Kinderen tot en met 12 jaar. 
- Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging. 

- Zingen als onderdeel van een demonstratie. 
Bij de regels op Rijksoverheid.nl voor corona en zingen, toneelspelen, dansen, 

muziek maken en acteren staat nog vermeld dat kinderen en jongeren tot 18 
jaar in een groep mogen zingen bij hun jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, 
kunst, cultuur).  

Brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer van Koornetwerk Nederland 

 
Geachte Kamerleden, 
Dinsdag is de koorsector overvallen door een plotseling en achteloos verbod. 

Week in week uit zoeken een miljoen zangers, duizenden vrijwilligers en 
duizenden professionals een weg om het koor bij elkaar te houden, oplossingen 

te zoeken en veerkracht te tonen. Dit verbod, de totstandkoming er van en de 
communicatie is een klap. De rek is er uit en de sector dreigt leeg te lopen. 

Sinds donderdag 19 november jl. is het verboden om buiten de eigen woning in 
een groep van twee personen of meer te zingen. In tegenstelling tot de 
boodschap van het kabinet d.d.17 november 2020 dat er geen extra maatregelen 

komen, is dit wel degelijk een nieuwe maatregel in de strijd tegen corona. 
Immers, vóór 4 november mochten alle koren zingen en zelfs tijdens de twee 

weken verzwaarde maatregelen mochten jongeren onder de 18 dit ook. Deze 
maatregel is niet gecommuniceerd tijdens de persconferentie en moest de sector 
zelf op de site van de Rijksoverheid terugvinden. Ook zonder extra 
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overheidsmaatregelen werken koren al maanden hard om verantwoord te 

repeteren met zorgvuldige protocollen, waar nodig andere repetitieruimtes, in 
kleinere groepen en deels online. En met succes: vele duizenden repetities sinds 

de herstart verliepen probleemloos. Koren staan onderaan in de tabel 
Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland met mogelijke settings van 
besmetting.  

 
Er wordt onderzoek gedaan door het RIVM naar een handvol incidenten in de 

koorsector: alles om zingen nog veiliger te maken. Het onderzoek is echter nog 
niet afgerond en het lijkt geen sluitend oordeel te kunnen geven over het risico. 
Toch wordt het ontraden van het OMT omgezet in een verbod.  

Met het nu geldende verbod op zingen in groepsverband wordt zowel de eigen 
verantwoordelijkheid als het perspectief van de sector afgenomen. Dat zorgt 

voor veel frustratie en onbegrip binnen de koorsector en erger nog: steeds meer 
zangers, vrijwilligers en dirigenten dreigen de handdoek in de ring te gooien. 
De huidige onnavolgbaarheid van de besluitvorming, de ontoegankelijkheid van 

de onderbouwing en de wijze van communicatie kosten onnodige energie. Het 
feit dat kennis, expertise en alle inspanningen om verantwoord te repeteren op 

geen enkele wijze betrokken worden in besluitvorming ontneemt de sector de 
veerkracht. Deze energie en veerkracht is eindig merken we, een leegloop dreigt. 

De miljoen zangers, vele duizenden vrijwilligers, instrumentalisten en dirigenten 
verdienen het dat we achter ze staan. Met name voor de professionals, veelal 
zzp-ers die al vele jaren hun bestaan geschraagd hebben op werkzaamheden 

binnen de brede amateurkoorsector, dreigt een acute en structurele noodsituatie 
die met de huidige compensatieregelingen niet is op te lossen. 

Laat het verbod op samen zingen per direct vervallen voor de jeugd tot 18 jaar 
(…)Werk samen met de sector aan kennis, voorlichting en perspectief 
Alleen samen krijgen we corona onder controle en alleen samen houden we het 

amateurverenigingsleven op de been. (…) Benut de kennis, ervaring uit de sector 
om mogelijke risico’s te beheersen en draagvlak te houden voor maatregelen die 

nodig zijn. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opstellen van een routekaart voor 
het bieden van perspectief. 
 

Ledennieuws 
Henk Kruijer laat ons weten dat hij 25 november zal worden geopereerd in het 

Spaarne ziekenhuis te Hoofddorp. Helaas bleek achter zijn langdurige 
longontsteking een tumor in zijn linkerlong schuil te gaan. We wensen hem ook 
langs deze weg van harte beterschap. 

 
Muziekcommissie 

De muziekcommissie heeft zich onlangs bezig gehouden met de keuze voor 
muziek voor aan het eind van de komende repetities. Of we nog in de 
gelegenheid zullen zijn om ons d.m.v. die Weihnachtskoralen in de 

kerststemming te zingen, is een grote vraag. 
 

Houd je van winnen? 
Onze penningmeester Huyb heeft nog steeds wat loten over van de Grote 
Clubactie. Van elke €3,00 per lot ontvangt het HGK €2,40. Trekking vindt plaats 

op 9 december. Vanaf 10 december kijk op www.clubactie.nl. 
 


