Onderstaand artikel is een opiniestuk uit de korenwereld en geeft niet de mening
weer van het bestuur van KKM St. Lambertus.

Namens 1 miljoen koorzangers: laat Nederland weer zingen!
Onderzoek leert dat zingen veiliger is dan spreken wat betreft het risico op
corona. Dus wat let ons?
Zonder enkel wetenschappelijk bewijs
lijkt een massale angst voor zingen te zijn
ontstaan naar aanleiding van een klein
aantal, zeer tragische gebeurtenissen met
koorzang. Ook al is de kans veel groter
dat de coronabesmettingen het gevolg
zijn geweest van de sociale omgang voor
en na het zingen.
Een en ander leidde in Nederland zelfs
tot een verbod op samenzang, dat
inmiddels is ‘afgezwakt’ tot ernstige
ontrading. Nog steeds kan in Nederland, in concertzaal, klas of kerk, niet fatsoenlijk
samen worden gezongen. Solo zingen mag wel, op 8 meter afstand, een voorwaarde die
evengoed nergens op gebaseerd is.
De verwarring is compleet nu we wél in een vol vliegtuig naast elkaar mogen zitten, maar
samen zingen nog altijd als een te groot risico wordt bestempeld, zelfs met voldoende
tussenruimte of in de buitenlucht. Het is allemaal steeds moeilijker uit te leggen.
Terwijl zingen onze levensenergie optimaal laat stromen. Zingen in een koor gaat niet
alleen over gemeenschappelijkheid, sociale cohesie en harmonie. Voor velen is het een
essentiële bron van emotioneel welzijn en positieve mentale gezondheid. Bovendien is het
een krachtige uitdrukking van onze cultuur en menselijkheid. Dit geldt niet alleen voor de
zangers zelf, maar zeker ook voor het publiek.
Nederland telt 1 miljoen koorzangers. In ons land zijn meer mensen lid van een koor dan
van een voetbalclub. De professionele koren behoren tot de wereldtop en Nederlandse
amateurkoren slepen de ene prijs na de andere in de wacht bij gerenommeerde
internationale koorcompetities.
Vanaf het moment dat de overheid de maatregelen voor alle sectoren behalve de
koorsector versoepelde, hebben de professionele koren en Koornetwerk Nederland aan het
RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) voorgesteld genuanceerder naar de
effecten van koorzang te kijken. Met dezelfde nuance als die zij toepasten voor blazers en
acteurs, die inmiddels op 2 meter respectievelijk 1,5 meter, en onder voorwaarden zelfs
zonder afstand, aan de slag kunnen.

Als het gaat om de uitstoot van aerosolen, wijzen internationale onderzoeken (Münchner
Bundeswehr Universität, Universitätsklinikum Freiburg en de Universität Wien in
samenwerking met de Wiener Philharmoniker) allemaal in de richting dat zingen veiliger is
dan spreken.
Ook de voorlopige resultaten van onderzoek aan de Universiteit Twente laten, op
videobeelden, een gelijke strekking zien. Ondertussen is onder meer in Noorwegen,
Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland iedereen weer aan het zingen.

Ook wij hebben onze protocollen klaar waarmee we veilig aan de slag kunnen. Deze
protocollen zijn gecheckt door een team van experts met onder meer een viroloog, kno- en
longarts en professoren van verschillende Nederlandse universiteiten.
Het is nu zaak dat het ministerie van OCW, OMT en het RIVM zorgen dat Nederland zo snel
mogelijk weer kan zingen.
In de woorden van Ramses Shaffy:
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons!
Namens 1 miljoen koorzangers in Nederland vertegenwoordigd door:
Naud van Geffen (Zakelijk leider Koor van de nationale Opera)
Daphne Wassink (Voorzitter Koornetwerk Nederland).

Frühshoppen
Ik kwam Cap Schröder tegen op de Markt in Kerkrade, tijdens
tweede Pinksterdag. “Oh wat ben ik blij dat ik weer eens
iemand tegenkom met wie ik een praatje kan houden, de
afgelopen periode is het wel erg rustig geweest. Gelukkig
kunnen we nu weer samen afspreken op het terras”. Cap
doelde op een traditie die al meer dan 25 jaar stand houdt.
Elke zondagmorgen, rond de klok van elf uur, komen enkele
vrienden samen op het terras van de Wieëtsjaf. Naast Cap en
zijn tweelingbroer Wiel bestaat de club Frühshoppers
tegenwoordig uit
Jo Wöltgens, Wiel Kockelkorn, Huub Offermans en incidenteel
Willem van der Putten. De samenstelling is in de loop der jaren wat veranderd, in het
verleden waren ook Toon Willems en Teun Nieuwenhuizen van de partij, maar beiden zijn
ons helaas ontvallen. Onderwerp van gesprek is uiteraard het mannenkoor
KKM St.Lambertus, maar ook de Kerkraadse politiek werd aan een evaluatie onderworpen.
En bij mannen onder elkaar kunnen de diverse sportprestaties niet ontbreken, in het
bijzonder natuurlijk die van Roda JC. En op de zaterdagavond wordt er ook samen met de
partners geborreld, bij A Jenne Sjlagboom. Want in al die jaren hadden ook de dames een
hechte vriendschap onder mekaar ontwikkeld. Maar nu, op 2e Pinksterdag, gingen de

terrassen gelukkig weer open. Niet om elf uur, maar een uurtje later. Cap kon niet
wachten om zijn vrienden weer eens te ontmoeten, zij het wel op een veilige afstand.

2e Pinksterdag om 11.00 uur, nog één uurtje wachten.

Alleen zingen, maar wel 4-stemmig
Deze zanger heeft op de bekende song ‘Yesterday’ van the Beatles een corona-tekst
verzonnen. Nu vond hij het wel wat saai om in zijn eentje unisono te zingen. Maar met de
moderne digitale technieken van tegenwoordig kun je meerdere stemmen inzingen en met
een goede timing op elkaar plakken. Zo kun je toch in je eentje 4-stemmig zingen. Doe
gerust mee met de tekst die in beeld verschijnt.
Link:
https://www.bing.com/videos/search?q=The+Beatles&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dThe%2bBeat
les%26setlang%3dnl-nl%26mkt%3dnlnl%26beu%3d1%26beupc%3dU540%26beuch%3dwinhs2%26form%3dM401DZ%26OCID%3dM401DZ
&view=detail&mid=5C7788835AE3A980B1CF5C7788835AE3A980B1CF&&FORM=VDRVRV

Concertvideo KKM St. Lambertus
Deze week is de keuze gevallen op ‘Ave Verum’ met de krachtige solostem van Paul
Jedamzik, tijdens onze concertreis in 2018 in Wales, in de St. John The Baptist Church in
de hoofdstad Cardiff. Link:
https://drive.google.com/file/d/1ZgrqVw6pWD78ImmRuUGvd7PZYoBdgRM1/view?usp=shar
ing

Corona-grap van de week
Deze dame vroeg zich af hoe ze de lunch moest nuttigen terwijl ze een mondkapje moet
dragen. Kijk naar het volgende filmpje hoe ze dit heeft opgelost. Link:
https://drive.google.com/file/d/1mtoBYKRxlNfdxZT6xkAGZl4D_oelLbTC/view?usp=sharing

De herkomst
Graag houden wij u op de hoogte van onze projecten en activiteiten en ander
koornieuws door middel van deze nieuwsbrief. Redactionele stukjes zijn o.a.
geschreven door onze PR functionaris Ger Huijten e-mail pr@kkm-lambertus.nl
Suggesties en opbouwende kritiek graag naar zijn e-mail adres. Opmerkingen over
de site en de ontvangst hiervan naar w.vanderputten@home.nl
Foto’s en of andere gegevens zijn o.a. beschikbaar gesteld door de leden van KKM

