Lieve koorleden,
De volgende VLOG komt er aan, maar eerst nog even dit . .
....
Vandaag is het 14 maart 2021. De eerste “gedenkdag”
van een jaar geen koor.
Nou ja, …. een jaar, ….. voor een aantal koorleden een jaar minus 8 repetities in de
zomer.
Is het al een jaar, joh? Ja, dat is het. In ons gevoel is het veel langer, maar als je
terugkijkt lijkt het toch weer snel gegaan.
Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik best wel enkele keren optimistisch
geweest. Was dat onwetendheid? Naïviteit? Of was dat gewoon om er met elkaar de
moed in te houden? Het was een jaar, dat opgegaan is aan aannames en door erin te
blijven geloven gaf dat telkens weer de energie om door te gaan. Ondertussen lijkt
dat wat teveel te worden, aan de andere kant: als we NU nog even vol weten te
houden, dan lijkt alles echt weer goed te komen en hebben we het tenminste ergens
voor gedaan.
En ja, …. We hebben steeds die momenten voor ons uitgeschoven. Telkens in de
hoop dat . . . . .
En dat was eigenlijk maar goed ook, want stel, dat vorig jaar maart
was gezegd: “Koorrepetities zijn pas weer mogelijk vanaf mei/juni 2021 . . . . . . Wat
voor jaar zouden we dan hebben gehad . . . .?
Mijn ‘aanname’ in december was, om - eerst voorzichtig - weer in februari te kunnen
beginnen.
Dit stelde ik in januari bij tot eind maart . . . . En nu? Weer bijstellen, maar dit kan
weleens de laatste bijstelling betekenen. Dat wil zeggen: ik HOOP op ergens in mei/juni,
maar ga er nu van uit, dat het ZEKER in augustus zal kunnen zijn. Weer te optimistisch?
Weer te naïef? Of wordt het nu werkelijkheid?
Misschien zaten er afgelopen maandag weer meer mensen voor de buis: de PESTconferentie ......
Weer die verwachting van wat mag of zal worden versoepeld, weer die eigen
mening hoe alles toch eigenlijk anders zou moeten en weer die vraagtekens bij veel
van wat er wordt gezegd . . . We zitten nu op een dubbelspoor: het wel/niet oplopen of
verminderen van besmetting en de stijging van het vaccineren. Die weegschaal zal
langzaam in ons voordeel uitvallen. De regering kikt, het volk slikt. Maar is er dan
een alternatief?

Vanwege de verkeersveiligheid is ooit besloten om voor een rood stoplicht te
stoppen. Of we dat nu willen of niet. Het staat ten dienste van een stukje orde en
regelmaat in onze maatschappij. Zo zijn er vele dingen te noemen die we doen,
gewoon omdat het moet. Niet omdat het leuk is. Of gewoon, omdat er geen andere
optie is. Allemaal bedacht door anderen.
Zo is dat nu toch ook? Ik ben het ook oneens met sommige dingen en vind dat het
anders moet. Maar uiteindelijk bepaalt de eindverantwoordelijke wat op basis van
alle know-how het beste is. Zo gaat dat in een voetbalvereniging, zo gaat dat in een
restaurant, in een koor en op school. En ja, zo gaat het dan ook bij Corona en alle
vormen van tegenwerking werkt ook de oplossing tegen. Want wat, als wij met z’n
allen bij het rode stoplicht gaan doen wat wij zelf willen . . . .?
“Er is licht aan het einde van de tunnel” maar het bleek een erg lange tunnel
“Geen domme dingen doen in zicht van de haven” “maar wat als wij schipbreuk
lijden?"
Volhouden dus. Samen met de buren? Omdat die buur beter is dan een verre vriend
die je in nood hebt leren kennen? En dan misschien juist je buurvrouw/buurman
van jouw vereniging/koor omdat je al zoveel samen hebt beleefd?? Vooral ook
emotioneel?
Want er zijn koren die worden gezien als ‘vriendenclubs’ waar mensen veel voor
elkaar over hebben en wat op, maar ook buiten repetities om, merkbaar is. Dat is
iets om trots op te zijn, het is geen ‘prestatie’ maar het zit in de lucht en daar kun je
alleen maar trots op- en dankbaar voor zijn. Omdat het iets van jullie samen is.
Ik ga ervoor werken om te zorgen dat alles van mijn kant klaar staat om te beginnen.
Hoe fijn zal het zijn, elkaar weer voor het eerst te zien!! Daar pas ik het programma
eerst ook nog op aan en daarna . . . gaan we gewoon voor een JP in november en
wellicht nog iets met kerst.
Mag het nu dan echt gaan kriebelen? Volgens mij moet het hoe dan ook
gaan kriebelen, zowel als voorjaarskriebel als ook de koorkriebel.
Laten we dat nog even blijven volhouden, zoals dat geldt voor elke vereniging in
Nederland:
Wij blijven positief, nu alweer een heel jaar
Blijf dus loyaal aan je club, vóór en mèt elkaar!
Hou vol en blijf gezond,
mede namens Ellen,
Hans.
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