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DURF TE DURVEN     Lieve Metzlar 
 
Durf te praten 
Voor hen die de stem niet hadden 
Stille helden waren 
 

Durf te geloven 
In vrijheid 
En samen 
 

Durf te hopen 
Voor hen die de hoop nooit opgaven 
Voor de toekomst 
 

Durf jij twee minuten stil te zijn? 
Dan durf ik te luisteren! 



Dodenherdenking 2020 
 

Op maandag 4 mei hadden wij graag de jaarlijkse Dodenherdenking willen 
organiseren. Maar helaas kan dat dit jaar vanwege de Corona-maatregelen niet 
door gaan. 
 

In stilte en op uw eigen wijze kunt u toch herdenken. 
 

Twee afgevaardigden van Stichting deBOL zullen om 20.00 uur 75 kaarsen 
aansteken bij beide monumenten in de Kinkelenburglaan. 
Daarna zullen zij bloemen leggen. 
 

U kunt, als u dat wilt, zelf ook bloemen leggen bij de monumenten. 
Doet u dat op een ander tijdstip, dus niet om 20.00u, alleen of met hooguit twee 
personen tegelijkertijd. 
 

 
 

In het hele land zijn koren in de afgelopen periode bezig geweest om een 
bewerking van het Largo uit De Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák in te 
studeren. 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in een vrouwenkamp op Sumatra iets 
bijzonders plaats. De gevangenen zochten in het kamp naar een manier om alle 
ellende het hoofd te kunnen bieden. Ze herinnerden zich klassieke 
muziekstukken, maar hadden geen muziekinstrumenten tot hun beschikking. 
Daarom besloten ze de orkestmuziek te gaan zingen, zonder woorden.  
Het zogeheten stemmenorkest voerde in het kamp muziek uit van o.a.  
Antonín Dvořák, het Largo uit zijn 9e Symfonie 'Uit de Nieuwe Wereld’. 
 

Heel zacht, als door een mist, zweefden de eerste maten van Dvořáks Largo door het kamp. 
Ik kreeg er kippenvel van, ik had nog nooit zoiets moois gehoord.  
Het was geen vrouwenkoor dat liederen zong.  
Het was ook geen orkest, hoewel ik de violen kon horen en een hobo.  
Het was muziek die uit de hemel kwam, een wonder door God gegeven in dit gruwelijke 
kamp." (uit: De kracht van een lied: overleven in een vrouwenkamp, Helen Colijn) 
 

https://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m6f52c6bd0f79c5cd005ea845c7000000.
b2e8ad0b3c1707f02dd4180c111dfb49/projecten/vm.radio4.nl/RADIO40005-001.mp3 
 
 

Kijk maandagavond 4 mei (voor de landelijke Dodenherdenking) naar Omroep 
Lingewaard voor een impressie van de Dodenherdenking 2020 in de gemeente 
Lingewaard.   https://www.omroeplingewaard.nl/video/ 

https://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m6f52c6bd0f79c5cd005ea845c7000000.b2e8ad0b3c1707f02dd4180c111dfb49/projecten/vm.radio4.nl/RADIO40005-001.mp3
https://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m6f52c6bd0f79c5cd005ea845c7000000.b2e8ad0b3c1707f02dd4180c111dfb49/projecten/vm.radio4.nl/RADIO40005-001.mp3
https://www.omroeplingewaard.nl/video/


Bevrijdingstocht 
 

Ook het ophalen van het Bevrijdingsvuur in Huissen kan dit jaar helaas niet door 
gaan. Een afvaardiging van het deBOL-bestuur zal op deze dag bloemen leggen  
en kaarsjes zetten bij de Mariakapel op De Heuvel. 
 

Op deze bladzijden vindt u een terugblik op eerdere jaren. 
 
 

 
 

 
 
 

In 2016 hebben wij voor de eerste 
keer het Bevrijdingsvuur opgehaald 
met een hele grote groep 
woensdagwandelaars. 
 

 

 
 

Bij de Mariakapel op De Heuvel, hielden wij een korte overdenking, luisterden we 
naar gedichten en naar muziek. Na een kopje koffie met een lekker broodje 
wandelden we naar Bemmel. 
 
 

2017 ontvangst in Huissen   
 

  
 

Ook in 2017 brachten wij het vuur met een grote groep wandelaars naar Bemmel. 
Na een mooie en bijzondere wandeltocht kwamen we aan in Bemmel waar het 
vuur werd ontstoken bij de Monumenten aan de Kinkelenburglaan. 



 
 

Overhandiging Bevrijdingsvuur 2018 
 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 

2019       
 

  


