
Beste collega muzikanten, 
 
Nog minder dan twee weken, dan zitten we weer onder de kerstboom. Wat een raar 
jaar hebben we achter de rug.  
We moesten tot twee keer toe stoppen met repeteren. Twee overlijdens binnen de 
club en een buiten de club, waar we als vereniging banden mee hadden. Steeds 
strengere maatregelen. Geen optredens en concerten. Het bestuur leerde online te 
besturen. Zelfs de jaarvergadering ging online.  
 
Een groep mensen gaf in maart al aan niet meer te kunnen repeteren. Soms  
vanwege een partner in de risicogroep, soms omdat men het zelf het aandurfde 
vanwege de eigen gezondheid. Een enkeling vanwege de restricties op het werk. 
Allemaal heel begrijpelijk. Maar wat is het raar. Gewoonlijk ga je op donderdagavond 
na het eten je spullen pakken en de deur uit. Op naar de repetitie. Gezellig elkaar 
ontmoeten en samen muziek maken. Ergens naartoe werken. Naar een concours, 
festival of gewoon een concert(je). En nu: al bijna een jaar helemaal niets meer. We 
waren zo fanatiek an het repeteren voor de ONHK. Toen een noodstop en toen werd 
het stil. Behalve de periode rondom de zomervakantie. Onder strenge regels toch 
nog muziek maken samen. Dat was ook het enige doel. Ondanks dat we ver uit 
elkaar zaten, klonk het toch best goed. Ik zag Douwe aan het eind van de repetitie 
steeds glimlachend van de bok stappen. Lijkt me best een goed teken!  
 
En toch kwam daar de tweede golf. Dokkum werd even heel hard getroffen. Een 
jongere met klachten, ging toch nog gezellig een feestje vieren. Met een brandhaard 
coronabesmettingen tot gevolg. We hebben in het bestuur steeds overleg gehad in 
die periode. Wat moet je doen? Doorgaan? Stoppen? Nog strengere regels 
aanhouden? Zoals: op je stoel blijven zitten in de pauze. Eigen drinken mee. Niet 
lopen tijdens de repetitie. Alleen musiceren en meer niet. Dan ben je bezig. Maar 
voor wat. En hoe? Is dat wel “gezellig”? Moet je dat willen? En in twee groepen dan? 
Douwe had al een opzetje gemaakt. Maar ook dan, niet lopen, zitten en blijven zitten. 
Persoonlijk had ik al aangegeven eerst te zullen stoppen. Me bij de corona 
thuisblijvers te voegen. Ook ik zit in een risicogroep en durfde het niet meer aan.  
Daarop besloot het bestuur dat de verantwoordelijkheid naar de leden toe zwaar 
weegt en dat we het risico niet konden/wilden nemen dat er iemand ziek zou worden 
op een repetitie. Vandaar dat we besloten eerst maar weer te stoppen. We hebben 
gelukkig geen negatieve reacties gekregen op dit besluit. Soms weet je het gewoon 
ook even  niet meer, wat goed is en wat niet. Gelukkig is daar wel altijd nog de 
KNMO die ook richtlijnen geeft.  
 
De jaarvergadering was ook weer iets bijzonders. Ook online. Toch weer even 
wennen. We waren jammer genoeg niet compleet, maar we hebben toch een goede 
vergadering gehad met elkaar. Nu ik toch jullie aandacht heb: denken jullie nog even 
na over het meedoen in de nieuwe PR-commissie? Voor degenen die de vergadering 
gemist hebben: het bestuur heeft voorgesteld om een PR-commissie op te richten. 
Dieuwke houdt in haar eentje nu de website en Facebook bij. Bowine neemt de 
Stedomaan in haar eentje voor haar rekening. Die zou ook ondergebracht kunnen 
worden in de PR-commissie. Wellicht zijn er mensen die hun hierbij willen helpen. Zo 
kunnen we een PR-commissie vormen. Een commissie die niet alleen de social 
media beheert, maar ook bv persberichten naar kranten stuurt voor concerten, flyers, 
posters maken enz. Alles wat maar te maken heeft met het op de kaart zetten van de 



vereniging. Heb je het idee dat je dat samen met Dieuwke wel op wilt pakken, meldt 
je dan even bij haar of bij iemand van het bestuur.  
De bestuurssamenstelling is nu, sinds de jaarvergadering: Pieter Stenekes voorzitter, 
Astrid van Capelle penningmeester, Karin Neinders secretaris, Alida Smit lid en 
Marten van der Woude lid. Liesbeth mag nu uitrusten van een paar drukke jaren als 
penningmeester. Het was heel vreemd de eerste keer dat het bestuur weer 
vergaderde na de jaarvergadering, om haar de stukken niet toe te hoeven sturen.  
 
De kerst zal dit jaar ook anders zijn dan gewoonlijk. Er mogen maar drie 
volwassenen op bezoek komen. Geen koffieconcert in december, geen  
begeleiding in de Kerstnachtdienst, niet spelen op eerste Kerstdag (een andere 
muzikant in mijn huishouden  ), helemaal niets. Op Facebook gaat nu een idee 
rond. In navolging van het Wilhelmus op Koningsdag en het taptoesignaal op 4 mei, 
is er nu een voorstel dat iedere trompetspeler op 24 december om 21.00 uur buiten 
het Ere zij God gaat spelen. Wat mij betreft hoeft het niet bij trompetgeschal blijven. 
Ik denk dat hier op het streekje een duet hoorn/basklarinet te horen zal zijn.  
En natuurlijk zit het spelen van de kerstkoralen nog in het verschiet. Als dat net zo 
leuk wordt als We Zullen Doorgaan, dan zetten we ons weer leuk op de digitale 
kaart. 
 
Wat speelt er verder nog binnen de SHD?  
Hanneke Postma heeft een paar weken geleden corona gehad, maar is gelukkig 
weer opgeknapt.  
Alida Smit is zwanger van haar eerste kindje. Zij en haar man verwachten de baby in  
maart. Veel succes met de laatste maandjes!  
Helaas is Alina Dreijer gestopt met spelen bij de SHD. De mensen die ingelogd 
waren bij de jaarvergadering wisten dit al, maar er zijn waarschijnlijk nog steeds 
mensen die dit niet gehoord hebben, vandaar dat ik het nog even noem. De afstand 
van Leeuwarden naar Dokkum, daarnaast het werk en de studie hebben haar doen 
besluiten, samen met haar man Tjerk te gaan spelen bij de fanfare in Marsum. 
Daarvoor volgt ze lessen op altsaxofoon. Zodra we weer fysiek mogen repeteren, zal 
ze nog een keertje langskomen, zodat we afscheid van haar kunnen nemen.  
 
Ik hoop dat we op deze manier toch een beetje het gevoel hebben dat we er nog met 
en voor elkaar zijn. Ik dacht dat ik niet zoveel te vertellen had voor deze nieuwsbrief, 
maar ik zit toch al weer een tijdje op de toetsen te rammelen. Ik wil jullie vragen mij 
van informatie te voorzien. Iets wat je nog graag met de anderen zou willen delen. 
Leuk nieuws, minder leuk nieuws. Iets waardoor de vereniging echt verenigd wordt. 
Ook al zien we elkaar niet meer elke week en weten we op dit moment ook niet 
wanneer dat weer kan. We zijn en blijven toch met elkaar verbonden. We zijn lid van 
een van de oudste harmonieën van Nederland, Iets waar we best trots op kunnen 
zijn en iets wat we niet zomaar moeten weggooien, omdat er “toevallig” een virus 
rondwaard als een dief in de nacht.  
 
En toen hadden we gisteravond de toespraak van onze minister-president op de tv. 
Lock-down tot 19 januari. Ik kan alleen vanuit mezelf spreken hierover. Ik zag het 
aankomen dat er een lock-down zou komen. Dat kon niet anders met alle 
besmettingen die zo hoog opliepen de laatste dagen. Maar zo lang…… Alle niet-
essentiële winkels dicht, scholen dicht, musea, bioscopen etc dicht tot 19 januari. Dat 
had ik niet verwacht. Na de kerstvakantie blijft Harm weer thuis om te werken en 



moet ik stilletjes door het huis heen sluipen, net als in het voorjaar. Dat zal ook het 
enige zijn wat met muziek te maken heeft hier in huis. We hadden als bestuur 
gehoopt begin januari weer voorzichtig te kunnen beginnen met repeteren. Daar gaat 
nu voorlopig een dikke, vette streep door. Des te belangrijker is het om 
donderdagavond met elkaar nog een keertje te spelen. De opname van de 
kerstkoralen te doen.  En wie weet, komt er door de lock-down en de vaccinatie, 
eindelijk een einde aan dat vervelende virus. En zeggen we volgend jaar tegen 
elkaar om deze tijd: “Weet je nog? Vorig jaar? Toen stonden we er heel anders voor. 
Blij dat we nu weer bij elkaar mogen zijn. Dat alles weer redelijk normaal is 
geworden.” Dan weet ik zeker dat de waardering er ook weer is. Geen gezeur, omdat 
we met de Kerst allerlei “verplichtingen” hebben. Maar het gewoon doen, omdat het 
mag en kan. 
 
Ik besluit mijn verhaal met een wens. Ik wens iedereen, namens het bestuur, hele 
fijne feestdagen. Let op elkaar en blijf gezond! Verder hoop ik dat we elkaar in 2021 
toch snel weer in de repetitieruimte mogen ontmoeten. 
 
Groetnis, stay safe! 
Karin. 
 
 
 


