
 

 
Beste Cordanezen, 
  
En weer zat Nederland aan de buis gekluisterd. Net als 
in maart. 
Toen, omdat wij werden overvallen, nu omdat . . . .  ja, 
omdat we al in mei wisten dat dit zou komen, toch? 
  
Over mijzelf heb ik jullie al een e-mail gestuurd. Jullie 
zijn dus weer helemaal “bij”. Toch wil ik jullie blijven bedanken voor de vele 
vormen van medeleven! Daar knapt een mens echt van op!  
  
Maar nu dus even over “het koor". De van jullie ontvangen reacties op het 
onlangs weer stoppen zijn ongeveer gelijk aan de reacties bij het toenmalige 
weer starten. Voor de een werd het tijd, voor de ander was het te vroeg. Toen wij 
destijds weer van start gingen was nog niet echt de overtuiging in het land 
aanwezig of het wel kon, maar wij hebben - door ons er voortdurend in te 
verdiepen - gemeend dat het zou kunnen. Daarin ondersteund door een 
deskundig bestuur. De praktijk heeft dit (gelukkig) bevestigd: het was een veilige 
en goed doordachte activiteit. 
  
Ook nu zei de een dat we best nog wel door hadden kunnen gaan omdat er door 
de overheid toen nog niets over was gezegd en de ander vond het een wijs 
besluit. Ook nu gold voor ons het blijvend verdiepen in de situatie en samen met 
het bestuur te kiezen voor een - voor ons - logisch besluit. Inmiddels werden er 
weer door de regering besluiten genomen, waardoor het even stopzetten van de 
repetities nog eens werd ondersteund. Door elke keer iets eerder te zijn kun je 
jezelf de vraag stellen of wij soms eigenwijs zijn om niet precies aan de hand van 
de overheid te lopen. Ik denk het niet. Het stoppen in maart, het beginnen in juli 
en nu weer het stoppen gebeurde allemaal op basis van eigen waarneming en 
onderzoek door bestuur en ons. Niet dat wij de overheid negeren, zeker niet, 
maar wij lopen ook niet blindelings aan de hand van de(ze) overheid. 
  
Wat betreft het besluit om weer te stoppen: we hebben het met elkaar al die tijd 
zo goed gedaan, dat we dat niet kapot wilden maken door risico te gaan nemen. 
Of, zoals een van de koorleden het zo treffend schreef: “Better safe than 
sorry”. Helaas betekende het, dat we het weer bij het rechte eind hadden. Dat 
werd gisteravond nog eens bevestigd. Betekent dit dan weer zo’n zelfde lange 
periode? Nee, wij denken van niet. Op basis van de actualiteit mag worden 
aangenomen dat er voldoende maatregelen komen, waardoor dit virus weer de 
kop kan worden ingedrukt en dan gaan wij wederom niet wachten tot het laatste 
moment: zodra wij op basis van de door ons ingewonnen informatie denken dat 
het verantwoord is om weer te beginnen, dan gaan wij dat ook doen. Wij 
beschikken over zeer positieve omstandigheden om dat ook dan weer waar te 
kunnen maken. En ja, ….. we komen tegelijk steeds dichter bij het vaccin. En ook 
nu geldt weer: alle respect voor elke mening. Het is en blijft een persoonlijke 



keus. Of het december wordt of pas in het nieuwe jaar zullen we moeten 
afwachten. Maar komen zal het! Daar zijn het bestuur en ik het volledig over 
eens. 
  
EN DUS: 
GENIET ER NOG MAAR EVEN VAN , …. van die vrije zaterdag.  
Want ik heb besloten dat de 2e golf nodig was om alles onder controle te krijgen 
en zodra dat gebeurt gaan wij er weer VOL TEGENAAN.  
Dan is het klaar met die nutteloze-lome-druilerige-luie-oninteressante-slappe en 

lege zaterdagochtenden! Gewerkt zal er weer gaan worden . . . .  
  
Ook ik zorg ervoor om er dan weer klaar voor te zijn. Wij hadden al 8 leuke 
repetities en er gaan er weer heel veel volgen! 
  
Nu nog even geen vlog, ik blijf eerst nog even doen wat jullie mij allemaal 
hebben bevolen: revalideren en veel rust nemen. Ik merk al, dat het dan weer 
helemaal goed komt.  
  
Blijf sterk, 
Blijf gezond, 
Zie om naar elkaar en 
Tot (bijna) snel! 
  
Lieve groet, ook van Ellen, 
Hans 
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