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1. De koorvoorbeelden in de media 

 

De voorbeelden van het Amsterdams Gemengd Koor (AKG) [1,2], het koor uit Heerde [3], 

Seattle [4], we kennen ze allemaal. Ze werden gebruikt als illustratie door de media en al 

snel ontstond daardoor de publieke opinie samengevat als ‘zingen is gevaarlijk’. 

 

In de wetenschap zijn er meerdere manieren om iets te bewijzen. Zo is er het direct bewijs 

op basis van reproduceerbare, objectief door meerdere mensen (onafhankelijk van elkaar) 

te meten feiten, die ook een theoretische onderbouwing ondersteunen. Het is een 

algemeen geaccepteerde methodologie die in veel takken van wetenschap wordt 

toegepast. Een andere manier is het bewijs uit het ongerijmde, een methode die in de 

wiskunde veel gebruikt wordt en wordt toegepast als direct bewijs niet mogelijk is. Omdat 

de pure wiskunde zich ver houdt van metingen in de praktijk, opstellingen, omgevings- of 

waarnemersfactoren is die methode daar vaak goed bruikbaar. Maar het toepassen daarvan 

in andere wetenschappen kan problematisch zijn. En dat is m.i. aan de hand in het geval van 

de koren waarbij eveneens correlatie (er wordt gezongen en er treedt Corona besmetting 

op) en causaliteit (zingen veroorzaakt Corona besmetting) verward worden. 

 

De methode van het direct bewijs van de stelling ‘zingen is gevaarlijk’ zou o.m. vragen om 

een gecontroleerd en herhaalbaar experiment waarbij hetzelfde koor in exact dezelfde 

omstandigheden wel en niet zingt om dan vervolgens de gevolgen en verschillen vast te 

stellen. Dat is uiteraard een niet realistisch en ook ethisch niet verantwoord experiment. 

Daarom maak ik gebruik van een gedachtenexperiment, ook vaak gebruikt ion de 

wetenschap. Laten we dat eens toepassen op de situatie van het AKG. In gedachten doen 

alle zangers, instrumentalisten, solisten en dirigent de laatste twee repetities opnieuw, exact 

zoals ze ze hebben gedaan: binnenkomen, handen schudden, de buurman of buurvrouw 

helpen met stoel of lessenaar klaarzetten, de bladmuziek nog even doorgeven, in de pauze 

de koffiemelk doorgeven, om de suikerklontjes vragen, meehelpen de kopjes en schoteltjes 

verzamelen voor de afwas. Kortom: alles wat een repetitie zo’n sociaal gebeuren maakt. In 

gedachten dus, maar nu met één verschil: op het moment dat ze zouden zingen zoals 

aangegeven in de partituur en op de inzetten van de dirigent wordt er gesproken in plaats 

van gezongen. Laten we de zangers van het koor in Heerde ook vragen in gedachten dit 

experiment eens te doen. De vraag in beide gevallen is: zou de Corona-impact even groot 

zijn geweest? Het feitelijke antwoord weten we niet, en kunnen we niet weten, maar áls je 

ervanuit gaat dat de hoofdadviezen van het RIVM (hygiëne, geen handen schudden, 

anderhalve meter afstand) inderdaad werken, is het lastig voor te stellen dat er bij het 

‘sprekende koor’ significant minder impact zou zijn.  

 



En hoe zit het dan met de zangers van het koor in Seattle, die in hun 2,5 u durende repetitie 

geen handen schudden, en wel afstand hielden? In het artikel in de Los Angeles Times [4] 

wordt de enig juiste conclusie getrokken wanneer Polly Dubbel vaststelt over het door de 

lucht doorgeven van het virus: “That’s all we can think of right now”. Het illustreert de 

terechte onzekerheid bij gebrek aan direct bewijs. En bovendien: hij trekt geen conclusie 

over zingen. Want wat als ze ook in Seattle exact hetzelfde hadden gedaan maar de tekst 

gesproken in plaats van gezongen? Ook gedurende die periode van 2,5 uur? 

 

Kortom: op basis van deze deze incidentele gevallen – in de wetenschap ‘anekdotisch bewijs’ 

genoemd – kan onmogelijk geconcludeerd worden dat zingen gevaarlijk is. En dat is precies 

wat de media met hun framing hebben gedaan, zoals: 

 ‘die ene passie die wel doorging met rampzalige gevolgen’ 

 ‘A choir decided to go ahead with rehearsal. Now dozens of members have COVID-19 

and two are dead’. 

Dit soort anekdotisch bewijs en media framing leidt al snel tot de heersende publieke opinie 

‘zingen is gevaarlijk’ met alle gevolgen van dien die we gezien hebben en nog zien. Want dat ik 

ook op 6 en 7 maart nog met mijn koren heb gerepeteerd en daar geen rampspoed uit is 

voortgekomen dat haalt de media natuurlijk niet. En daarbij ben ik geen uitzondering. 

2. Virmus, de waxinelichtjes en andere studies  

 

In de beginfase is vrijwel iedereen van ons – mijzelf incluis – met de suggesties van ‘zingen is 

gevaarlijk’ meegegaan. Het zekere voor het onzekere nemen is soms gewoon een goede 

leidraad. Maar naarmate de tijd vorderde en ik er meer indook begon ik mij zaken af te 

vragen. We vestigden allemaal onze hoop op www.virmus.nl , en we keken en kijken 

allemaal naar de resultaten van buitenlandse onderzoeken zoals die uit Berlijn, München en 

Wenen.    

Voor wat betreft de virmus-site: daar is al geruime tijd geen update geplaatst, de 

onderzoeksvragen en stellingen zijn nog steeds die van dag één zonder enige verdere 

uitwerking voor wat betreft hypothese en vraagstelling, doelstelling, aanpak en planning. 

Enige wijziging is dat er nu expliciet van ‘literatuur’ onderzoek wordt gesproken. De 

inhoudelijke benadering van het onderwerp klinkt politiek correct volgens de lijnen van het 

RIVM en en getuigen weinig van een onafhankelijk kritische wetenschappelijke analyse en 

aanpak; maar er kan op de achtergrond van alles gaande zijn en ik kan het mis hebben. Het 

gaat op de site terug tot de vraag of het virus wel of niet door de lucht verplaatst kan 

worden waarover men vaststelt dat er geen consensus over bestaat.  

Eén artikel [5] bestudeert de invloed van zingen bij tuberculose. Als de droplets zo van 

belang zijn is het goed vast te stellen dat de auteurs concluderen dat de 3 proefpersonen bij 

het zingen gemiddeld 4014 droplets vormden, terwijl diezelfde personen bij het spreken van 

dezelfde tekst en bij hoesten respectievelijk 10,587 en 41,857 droplets vormden. In een 

http://www.virmus.nl/


poging ook mijn gedachten helder te houden: ik kan hieruit niet concluderen dat overdracht 

van droplets bij zingen niet kan gebeuren, het is een wel erg beperkte opzet, maar het is een 

opvallend verschil. 

Is er dan iets bekend over spreken en overdracht van virus? Jawel, referentie [6] concludeert 

in 2019: ‘Our data demonstrate that the phenomenon of speech superemission cannot be 

fully explained either by the phonic structures or the amplitude of the speech. These results 

suggest that other unknown physiological factors, varying dramatically among individuals, 

could afect the probability of respiratory infectious disease transmission, and also help 

explain the existence of superspreaders who are disproportionately responsible for outbreaks 

of airborne infectious disease.’ Spreken doet er zeker toe volgens deze auteurs. 

 

Dus de wetenschap, de WHO en het RIVM zijn verdeeld over de vraag of het Corona virus 

wel of niet airborne is. Maar: stel dat het virus niet door de lucht verplaatst wordt, dan is 

zingen noch spreken een probleem, toch? Stel dat het wel door de lucht verplaatst wordt, 

waar is dan het bewijs dat zingen gevaarlijker is dan spreken?  

 

Want dat lijkt toch de onderliggende gedachte bij het voorstel van Koornetwerk: ga op 3 m 

afstand van elkaar staan en zorg voor 30 m3 per zanger. In afwijking van de huidige 1,5 m.  

 

Meerderen onder de zangers en dirigenten hebben ook zelf de kaarsen en waxine lichtjes 

erbij gehaald. Hoe goed bedoeld ook, het valt eveneens in de categorie anekdotisch bewijs. 

Wat het wel aantoont is dat het nog niet zo eenvoudig is om een systematisch goed verschil 

te maken tussen spreken en zingen – klinkers, aspiratie, medeklinkers, lipvorming, 

resonantie, adembeheersing – ze spelen allemaal een rol. 

 

Wat door velen wordt vergeten is dat geluid drukgolven zijn, en geen luchtverplaatsingen. 

Natuurlijk is er lucht nodig om de stembanden in trilling te brengen. Het verschil in druk voor 

en achter de stembanden en de beheersing van de techniek (wel/geen valse lucht) en alles 

van het aanzetstuk van mond, mondholte en lippen bepaalt mede de adem (lucht)stroom 

naar buiten. Dus het is incorrect te stellen dat sterk zingen per definitie een grotere 

luchtstroom impliceert, in de ruimte verder reikt en dus gevaarlijker is.  

 

Dan de onderzoeken uit het buitenland. Het artikel van de Bundeswehr [9] is veel 

aangehaald. Het is interessant hun conclusies te lezen: 

Beim Singen gibt es laut Bundeswehr-Studie keine weitreichende Virenübertragung. 

Luftschwingungen konnten die Forscher im Bereich von 50 Zentimetern vor dem 

Mund beobachten. Trotzdem halten sie 1,5 Meter Abstand für sinnvoll, falls ein 

Sänger zwischendurch husten muss.  

En:  

Bei Dirigenten differenzieren die Epidemologen zwischen Probe und Konzert: Im 

Konzert würden 1,5 Meter ausreichen, da der Dirigent nicht redet. 



Opvallend is dus dat ook hier gesteld wordt dat spreken en hoesten minstens zo’n grote 

invloed hebben als zingen.   

 

Het beste tot nu toe gedane retrospectief onderzoek dat ik tegen kwam is te vinden in [7]. 

Het betreft een koor van 122 zangers in Washington dat getroffen werd. Hoewel in dit 

artikel de auteurs duidelijk melding maken van de invloed van randomstandigheden worden, 

wordt in de beeldvorming, zeker later wederom in de Los Angeles Times [8], de oorzaak aan 

het zingen toegeschreven.  

 

 

3. Is zingen gevaarlijker dan spreken? 

 

Voor alle duidelijkheid nog maar: ik zeg niet dat die stelling niet waar is, mijn bewering is dat er 

voor die stelling momenteel geen onderbouwing is op een wijze die we van een RIVM/OMT 

mogen verwachten wanneer die leidt tot zulke drastische maatregelen. 

 

Misschien is het u ontgaan maar intussen heb ik ook framing toegepast door de verhalen in de 

media ‘anekdotisch’ te noemen. Wat is mijn onderbouwing daarvan? Eerlijk gezegd: die is er 

niet. En dus moeten we de vraag stellen: is er meer dat we kunnen doen om erachter te 

komen? Mijns inziens zeker, en hier is een rol weggelegd voor Koornetwerk.nl.  

 

De hypothese die m.i. verder onderzocht moet worden luidt:  

 

‘zingen levert een significant groter risico op Corona besmetting dan spreken’. 

 

Je kunt dat met literatuuronderzoek doen, met prospectief onderzoek maar ook 

retrospectief. Ik hoop dat Virmus op zeer korte termijn met de resultaten van het 

aangekondigde literatuuronderzoek naar buiten komt. Een retrospectief onderzoek heeft 

altijd zijn beperkingen maar levert in elk geval extra informatie op (zie ook [7]).  

Zo’n retrospectief onderzoek is uitstekend door Koornetwerk te faciliteren en zou i.s.m. 

andere wetenschapsinstituten moeten worden opgezet. Klinkt misschien als langdurig en 

complex maar is in feite redelijk eenvoudig. Ik denk aan vragen als: 

 Uit hoeveel leden bestaat uw koor? 

 Wat is de leeftijdsverdeling van de koorleden? 

 Wanneer was uw laatste pre-Corona repetitie? 

 Hoe groot is de repetitieruimte (l x b x h)? 

 Hoe is de ventilatie in repetitieruimte (goed, matig, niet, airco, onbekend)? 

 Wat is de gebruikte repetitie opstelling? 

 Hoe groot is de pauze/koffieruimte (l x b x h)? 

 Hoe is de ventilatie in de pauze/koffieruimte (goed, matig, niet, airco, onbekend)? 

 Hoeveel leden zijn in de eerste week na de laatste repetitie ziek geworden? 



 Van hoeveel leden van uw koor is vastgesteld dat ze besmet zijn (geweest) met het 

Corona virus, en wat was de vaststellingsdatum daarvan? 

 Hoeveel van uw leden waarbij Corona is vastgesteld zijn in het ziekenhuis 

opgenomen geweest (per wanneer, hoe lang?) 

 Hoeveel van uw leden hebben op de IC gelegen (per wanneer, en hoe lang)?  

 Zijn er koorleden overleden aan Corona? Zo ja, op welke datum, en was er sprake van 

onderliggend lijden (zo ja welk: hartklachten, obesitas, immuunsysteem, suiker, 

anders…? 

Op basis van deze gegevens krijgen we een veel completer beeld van de werkelijk situatie 

rondom de koren en het Corona virus. Je kunt dan onder andere beter vaststellen: 

- Het percentage zangers dat geïnfecteerd is geraakt, dat opgenomen is geweest, 

en/of op de IC heeft geleden. 

- Het percentage zangers dat is overleden. 

Deze data zouden dan vergeleken moeten worden met de andere reeds door het RIVM 

verzamelde gegevens. Zo kan men antwoorden krijgen op de vragen: waren er onder de 

vastgestelde besmettingen significant meer zangers dan niet zangers (naar rato van de 

zangers in verenigingsverband (1.7 Mio) en de totale bevolking van 17 Mio)? Vergelijkbare 

vragen kun je stellen over ziekenhuisopnames en IC opnames. En daarmee kan een veel 

betere indruk verkregen worden of de incidentele verhalen in de media inderdaad 

anekdotisch waren of niet. 

De zo verzamelde informatie kan ondersteunend werken voor het aannemen of verwerpen 

van de hypothese. Maar op basis van zo’n onderzoek kun je geen bewijs leveren dat zingen 

wel/niet gevaarlijk is. Het brengt op zijn minst de gehele situatie beter in beeld en probeert 

zich tot de feiten te beperken. 

 

Prospectief onderzoek is een stuk lastiger en daarin heeft virmus.nl gelijk, dat duurt langer. 

Maar dat neemt niet weg dat intussen wel de indruk is ontstaan dat zowel ‘Virmus’ als RIVM 

met behulp van TU-Delft en TU-Eindhoven dit soort onderzoeken zouden doen. Daarom heb 

ik het RIVM de volgende vragen gesteld m.b.t. de invloed van zingen op de virusverspreiding: 

- welke onderzoeken lopen er c.q. staan er gepland op dit onderwerp? 

- wat zijn de doelstellingen van deze onderzoeken? 

- met welke partijen wordt bij deze onderzoeken samengewerkt? 

- voor de nog niet gestarte onderzoeken: wat is verwachte startdatum van de 

onderzoeken? 

- op welke termijn verwacht het RIVM op dit onderwerp resultaten te kunnen 

presenteren? 

Tot nu toe heb ik hierop alleen een automatische email ontvangen die aangeeft dat ze het te 

druk hebben om op individuele vragen in te gaan. Het is echter een gebied waar de 

wetenschap van de Nederlandse instituten bij elkaar gebracht kan worden en waarmee die 

ook internationaal een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren. Vergelijkend onderzoek 

waarbij stilte, spreken en zingen door één en hetzelfde koor in de ruimte, identiek geplaatst, 



gevolgd wordt door het monitoren van luchtverplaatsing middels lasertechnieken zou al een 

aardige eerste stap zijn. Daarnaast is het herhalen van het experiment met/zonder ventilatie 

een mogelijkheid. Maar de ultieme vraag is hoeveel van de door de zangers uitgeademde 

lucht uiteindelijke door anderen wordt ingeademd en in de longen terechtkomt, dan wel 

door ventilatie afgevoerd. En dat staat dan nog los van de vraag naar hoeveel virusdeeltjes 

die mogelijk bevat. Kortom: genoeg reden voor snelheid in en communicatie over 

onderzoek. 

4. Het advies van Koornetwerk NL 

 

Het advies van Koornetwerk NL dat per 23 juni op de site staat bevat enkele aspecten die ik 

graag hieronder van commentaar voorzie. Dat commentaar is uiteraard ingegeven door mijn 

denkwijze als hierboven beschreven.  

 

De afstand van 3 m 

o Kan Koornetwerk c.q. RIVM aangeven op welk wetenschappelijk publicatie(s) dit advies is 

gebaseerd?  

o Deze afstand suggereert dat zingen gevaarlijker is dan spreken. Delen Koornetwerk en 

RIVM die conclusie, en op welke wetenschappelijke publicatie(s) is dit gebaseerd?  

 

De ruimte van 30 m3 

o Kan Koornetwerk c.q. RIVM aangeven op welk wetenschappelijk publicatie(s) dit advies is 

gebaseerd?  

 

Bescherming 

o Het protocol stelt: ‘Houd bij het plaatsen van schermen rekening met eventuele 

beïnvloeding van de luchtstroom en zorg ervoor dat onnodige verspreiding van aerosolen 

wordt voorkomen door deze zo direct mogelijk af te voeren’. Bij wie van Koornetwerk 

kunnen de koren terecht voor de benodigde kennis en concrete invulling van deze 

situatie? 

 

Coördinatie en organisatie: 

o Het protocol stelt:  

 ‘Zorg als vereniging voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis 

van leden, tot hun thuiskomst.’  

 ‘Vraag leden als er alternatieven zijn geen gebruik te maken van openbaar 

vervoer.  

 ‘Ontwerp maatgericht een instroomtraject op een later tijdstip voor personen met 

een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven 70 jaar), diabetici en personen 

met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.’ 



Sinds wanneer wordt een koorbestuur geacht te zorgen voor en zich te bemoeien met 

de veiligheid bij het naar de repetitie gaan en het weer naar huis gaan van de zangers? 

En waarom laten we iedereen niet zelf nadenken over het eigen risico, het was toch een 

intelligente lock down? Wat is de achtergrond van deze m.i. overbodige betutteling? 

 
In het begin heeft de premier aangegeven te werken met richtlijnen en niet voor elke sector 

een protocol te willen goedkeuren. Waarom doet Koornetwerk dat dan wel? Het enige 

voordeel dat ik zie is dat het protocol het RIVM dwingt tot stellingname over aerosolen. 

Mocht dat het geval zijn dan deel ik die benadering, maar dan nog is de vraag of 3m en 30 

m3 daarvoor de juiste getallen zijn. 

 
 
Samenvatting 

Door het selectief kijken en presenteren van data, als ook door framing in de media is de 

stelling en publieke opinie ontstaan dat zingen gevaarlijk is. Preciezer geformuleerd: ‘zingen 

levert een significant groter risico op Corona besmetting dan spreken’. Op basis daarvan zijn 

heftige maatregelen getroffen, is de volledige korenwereld stilgelegd, is angst aangewakkerd 

en zal het nog fors duren voor die angst is weggenomen. De initiële stellingname van 

Koornetwerk en het huidige protocol dat ter goedkeuring aan het RIVM is voorgelegd dragen 

daar naar mijn mening eveneens aan bij.  

De koor-incidenten (Amsterdam, Heerde, Seattle, Washington) halen de media maar kunnen 

slechts met kennis van de gehele korensituatie in een juist perspectief gezien worden. 

Daarom pleit ik voor een retrospectief onderzoek onder alle koren in Nederland geleid door 

Koornetwerk NL en Virmus. 

Kijkend naar de aangedragen artikelen, kijkend naar de framing door de media, alsook het 

gebrek aan wetenschappelijke literatuur op het gebied van zingen en virusverspreiding kan 

mijns inziens niet gesteld worden dat zingen een significant groter risico op Corona 

besmetting oplevert dan spreken.  

Daarom pleit ik voor directe gelijkschakeling met de versoepeling zoals die op andere 

terreinen geldt: hygiëne, afstand van 1,5 m, goed ventileren en blijf thuis als je iets 

mankeert. Zodat met het hanteren van die regels de koorrepetities weer beter mogelijk 

worden. 

De gebundelde krachten van verschillende organisaties in www.virmus.nl hebben de initiële 

hoop van velen op een goede aanpak en uitkomsten nog niet waar kunnen maken. Dat hoeft 

niet per se slecht nieuws te zijn, het kan liggen aan een gebrek aan communicatie naar de 

buitenwereld. De aan het RIVM gestelde vragen op dit onderdeel werden echter niet 

beantwoord. Daarom is helderheid over lopende dan wel geplande onderzoeken met 

doelstellingen en aanpak dringend gewenst.  

 

 

Referenties: 

http://www.virmus.nl/


1. https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-

rampzalige-

gevolgen~b4ced33e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared

%20content&utm_content=free  

2. https://www.trouw.nl/achter-de-schermen/amsterdams-gemengd-koor-blikt-terug-

op-de-corona-uitbraak-hoe-gaat-het-nu-met-de-koorleden~bb7cc1ee/ 

3. https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2448308/Koor-Heerde-verloor-zes-leden-

aan-corona-40-procent-werd-ziek  

4. https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-

outbreak  

5. https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/arrd.1968.98.2.297 
6. Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice 

loudness, https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z.pdf 
7. High SARS-CoV-2 Attack Rate Following Exposure at a Choir Practice — Skagit County, 

Washington, March 2020, 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6919e6-H.pdf 

8. https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-01/coronavirus-choir-singing-
cdc-warning 

9. https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/corona-infektion-gefahr-musiker-
blaeser-studie-charite-bundeswehr-100.html 

 

 

 

 

https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-rampzalige-gevolgen~b4ced33e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-rampzalige-gevolgen~b4ced33e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-rampzalige-gevolgen~b4ced33e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-rampzalige-gevolgen~b4ced33e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.trouw.nl/achter-de-schermen/amsterdams-gemengd-koor-blikt-terug-op-de-corona-uitbraak-hoe-gaat-het-nu-met-de-koorleden~bb7cc1ee/
https://www.trouw.nl/achter-de-schermen/amsterdams-gemengd-koor-blikt-terug-op-de-corona-uitbraak-hoe-gaat-het-nu-met-de-koorleden~bb7cc1ee/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2448308/Koor-Heerde-verloor-zes-leden-aan-corona-40-procent-werd-ziek
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2448308/Koor-Heerde-verloor-zes-leden-aan-corona-40-procent-werd-ziek
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-outbreak
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-outbreak
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/arrd.1968.98.2.297
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6919e6-H.pdf
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-01/coronavirus-choir-singing-cdc-warning
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-01/coronavirus-choir-singing-cdc-warning
https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/corona-infektion-gefahr-musiker-blaeser-studie-charite-bundeswehr-100.html
https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/corona-infektion-gefahr-musiker-blaeser-studie-charite-bundeswehr-100.html

