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FEESTELIJKE HERDENKING VAN DIERBARE OVERLEDENEN  

Een huiselijk bericht uit Amsterdam & Fort de France, Martinique -- een dag later 

Gerard B.Kosse 

 

IN ONS MARTINIQUEES-NEDERLANDSE HUIS-

HOUDENTJE vieren Yves en ik elk jaar het “Feest van onze 

dierbaarste overledenen”. Met die naam geven Yves’ Frans-Antilliaanse 

landgenoten treffend aan hoe ze tegen Allerzielen aankijken: als een 

Feest waarin het LEVEN wordt gevierd. Een moment van terugzien 

in dankbaarheid op hetgeen de overledene  voor ieder van ons heeft 

betekend en wat hij of zij ons meegaf.  

Yves keek terug op zijn te jong overleden moeder. 

En ik blikte terug op de 21 jaar die ik met Bob, mijn eerste geliefde, <in 

Gewoon Geluk> mocht delen.   

 

In ons eigen huis richten we op die dag altijd een gedenkhoekje in -- elk 

jaar met een ander levensthema. Dit jaar was dat het thema <Hoe 

droegen de overledenen bij aan ons geluk?>.  

 

Maar er is ook een vast onderdeel: een fund-raising etentje met enkele 

gay vrienden, om samen met hen te gedenken dat nog steeds veel 

homoseksuele soortgenoten een dubbel leven moeten lijden of worden 

vervolgd, gesard, gepest, gemarteld en afgeslacht -- vooral in  

aartsconservatieve christelijke en islamitische landen als Uganda, 

Saoedi en Iran. Hen wordt geen gewoon leven gegund! Ze zijn gedoemd tot een liefdeloos bestaan… 

 

DANK ZIJ WHATSAPP en smartphones krijgen belangrijke vieringen als die van gisteren steeds 

meer een mondiaal karakter. Familie, vrienden en kennissen verspreid over de hele wereld sturen elkaar 

talloze berichten: ontroerende en komische herinneringen, diepzinnige en zelfs pikante gedichten, liedjes, 

filmpjes en natuurlijk: foto’s van de familiegraven die ze bezochten en versierden! Liefst foto’s uit de lokale 

pers als ze er zelf -- meestal gekleed in het wit -- op staan, zoals hier op het kerkhof van Lamentin waar 

Yves’moeder is begraven. Ook laat het Ballet exotic de la Martinique zich niet onbetuigd!  

  
 

Verder komt er altijd een stroom  familie- en vriendschapsrecepten binnen in een poging om overal in de 

wereld van dezelfde feestelijke gerechten te smullen. Dat begint al héél vroeg in de ochtend van de 2e 

november: Eerst meldt Maleisië zich. Hier zijn onze Chinese en Malay-vrienden 7 uur eerder uit de veren 

dan wijzelf. En daarna komt de ene na de andere golf gratis berichten uit landen als Uganda, Ghana, Togo, 



Zuid-Afrika, Frankrijk, Martinique!, Haïti,  New York en Venezuela. Het 

is gewoon niet bij te houden. Maar overduidelijk is de boodschap die ze 

impliciet en uitbundig brengen: “WIJ LEVEN! Wij leven dank zij die 

overleden dierbaren!”  

 

En wat was onze bijdrage aan al die reflectie, herinneringen, nostalgie 

en bonte jolijt? Wij kozen voor het chanson van de dichter Jacques 

Prévert Les feuilles mortes (1945).  

Niet zozeer om de treurige stemming van die tekst. Die tekst gaat immers 

over een verloren liefde na het einde van de zomer, wanneer de bladeren 

van de bomen zijn gevallen en dood op de grond liggen. Neen, die keuze 

hing samen met onze fundraising voor de gays in landen die gedwongen 

worden om in liefdeloosheid te leven. En met het feit dat er Chinese, 

Maleisische, Engelse, Ewé en andere vertalingen van bestaan.  

 

Hier is de Nederlandse vertaling van dit Franstalige chanson : 

LES FEUILLES MORTES / GEVALLEN BLADEREN  
 

O ik zou willen dat je ze zou herinneren, 

die gelukkige dagen dat wij verliefd waren, 

in de tijd dat het leven zoveel mooier was 

en de zon feller brandde dan vandaag. 

Gevallen bladeren bijeen gebracht met een schep, 

zie je, ik ben ze niet vergeten. 

Gevallen bladeren bijeen gebracht met een schep, 

de herinneringen en ook spijt 

en de noordenwind voert ze mee 

in de koude nacht van het vergeten. 

Zie je, ik ben het niet vergeten 

dat liedje dat je voor mij zong... 

Dit is een liedje dat bij ons hoort 

Jij hield van mij en ik hield van jou 

En we zouden samen leven 

Jij, die van mij hield en ik die van jou hield, 

maar het leven scheidt de geliefden 

heel langzaam, zonder geluid 

En de zee wist op het zand 

de stappen uit van de verloren verliefden. 
 

Gevallen bladeren bijeen gebracht met een schep 

de herinneringen en ook spijt. 

Maar mijn stille en trouwe liefde 

glimlacht nog steeds en dankt het leven. 

Ik hield zoveel van je, je was zo mooi. 

 De tijd gaat voorbij -- mijn herinneringen blijven 



Je glimlacht nog steeds en dankt het leven. 

Ik hield zoveel van je, je was zo mooi. 

Hoe wil je dat ik je vergeet, 

in de tijd dat het leven zoveel mooier was 

en de zon feller brandde dan vandaag. 

Jij was mijn zoetste liefde 

Maar ik heb er geen verdriet van 

en het liedje dat je voor me zong 

ik zal het altijd, altijd blijven horen..... 

 

Dit is een liedje dat bij ons hoort 

Jij hield van mij en ik hield van jou 

En we zouden samen leven 

Jij, die van mij hield en ik die van jou hield 

Maar het leven scheidt de geliefden 

heel langzaam, zonder geluid 

En de zee wist op het zand 

de stappen uit van de verloren verliefden. 

 

 

IN DEZE FASE VAN ONS LEVEN, beste voormalige Klasgenoten en overige Ludgerianen uit 

de jaren 1960, wil ik je er graag nog eens aan herinneren hoezeer jullie -- de jaargang 1962-1967 in het 

bijzonder -- ertoe hebben bijgedragen dat  ik een fijn leven kon lijden. Dat deden jullie door gewoon te zijn 

wie je was… en die je toen werd … met de hulp die ons Ludgerus-instituut daarbij aanreikte. 

 

Ieder van ons weet dat ons leven eindig is.  

En wat veel pijnlijker is: dat we onze geliefde misschien eerst zien heen gaan… 

Mocht dat zo zijn, denk dan eens terug aan de manier waarop veel andere culturen omgaan met zo’n verlies. 

Namelijk door duidelijk te maken en te beleven waarom het uiteindelijk allemaal gaat: 

 

VIVE LA VIE! LEVE HET LEVEN! 
  

 

 

 

 

i ALLERZIELEN 

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag 

na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt 
een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat 
als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de 
overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst 
te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. 

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. 
In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. 

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerzielen  
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