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DIT JAAR AFGEROND 
 
Mensen hebben er behoefte aan ingrijpende gebeurtenissen op een bepaalde manier af te ronden 
of te voltooien. Verstoorde relaties wil men vaak herstellen, omdat men de last van blijvende ver-
storing vaak niet dragen kan. Voor kinderen is de afsluiting van een schooljaar of schoolperiode 
zinvol. 
 
 
OPGERUIMD IS MEER DAN NETJES 
Het laatste thema van de methode ‘Reis van je leven’ gaat over afronden en op-
ruimen. Om met het laatste begrip te beginnen: veel mensen hebben behoefte 
aan orde en netheid. Ze komen graag in een opgeruimd huis. En hoeveel leer-
krachten stellen geen prijs op een lokaal dat ‘op orde’ is? 
Een geordende ruimte straal rust uit. Ze versterkt bij velen het gevoel van veilig-
heid en geborgenheid. Dat neemt niet weg, dat er ook mensen zijn die in een 
rommelige, chaotische omgeving kunnen gedijen. Wie kent niet minstens één per-
soon in zijn directe omgeving die op een bureau dat bezaaid ligt met allerhande 
paperassen feilloos de weg weet? 
 
 
SOCIAAL-EMOTIONELE ‘OPRUIMING’ 
Wanneer ‘opruimen’ vooral ‘afronden’ betekent, krijgt deze algemeen menselijke 
behoefte meer diepgang: ‘afronden’ heeft dan bijvoorbeeld betrekking op taken 
die mensen af willen maken. Werk dat men geheel heeft kunnen voltooien geeft 
vaak een gevoel van voldoening. Mensen kunnen zichzelf ook levenstaken stellen. 
In dat geval heeft afronding een nóg grotere betekenis. Om die reden zijn mensen 
soms zeer intens met hun laatste wil of testament bezig. Ook het invullen van zo-
iets als een donorcodicil geeft er blijk van, dat men nadenkt over hoe het eígen 
leven afgerond zou kunnen worden. 
Afronden kan ook betrekking hebben op het sociale verkeer of de relaties tussen 
mensen. Dat grijpt nóg dieper in op het gevoelsleven van de mens. Als bijvoor-
beeld ruzies of andere communicatiestoornissen onopgelost blijven, zitten de ru-
ziënde partijen niet zelden opgescheept met een emotionele kater: het uitpraten 
of de poging erachter te komen waar en waaróm de communicatie misging kan 
als een vorm van afronding worden beschouwd die tevens als ‘opluchting’ wordt 
beleefd. 
 
Het belang van sociaal-emotionele afronding blijke uit het volgende voorbeeld: 
het enig kind van een weduwe,  zélf moeder van  drie kinderen, heeft een dusda-
nig hoog oplopende ruzie met haar eigen moeder gekregen, juíst over de opvoe-
ding van de drie (klein)kinderen, dat ze elkaar niet meer onder ogen kunnen ko-
men. Ook de kinderen worden bij oma weggehouden. De dochter schrijft haar 
moeder bovendien brieven vol verwijten. Ze lijdt onder haar verbittering, maar 
blijkt dat niet te beseffen. Haar moeder komt plotseling te overlijden. De dochter 
en de kleinkinderen wonen de begrafenis niet bij. Jaren later groeit bij de dochter 
een gevoel van spijt. Tegelijkertijd lijdt ze onder het besef ‘Ik wil het goedmaken, 



maar nú kan het niet meer!’ Er is wroeging om het gegeven dat het ook ánders 
had gekund..... 
Dit voorbeeld is misschien wat gechargeerd, maar ook wanneer relaties tussen 
mensen niet verstoord zijn, kan de ervaring ‘Ik heb het niet af kunnen ronden!’ 
een rol spelen, bijvoorbeeld wanneer de persoon waarmee men een intieme band 
heeft plotseling overlijdt.  
 
 
SPIRITUELE ‘OPRUIMING’ 
Behalve het opruimen van brokstukken in de sociaal-emotionele sfeer, kan ook ‘in 
de geest’ opruiming worden gehouden. In de Westerse cultuur vindt dagelijks een 
‘bombardement van indrukken’ plaats. Westerse hoofden, ook die van kinderen, 
kunnen zó vol van indrukken zijn, dat ze ‘verstopt’ raken. Vooral aan het eind van 
een schooljaar vindt zo’n ‘verzadiging’ plaats. 
Het is van belang ook ‘in de geest’ opruiming te houden, deze ‘leger’ te maken, 
waardoor het vrij zijn en ‘opgeruimd’ zijn sterker beleefd kunnen worden. Daar-
door is ook een nieuwe, frisse start mogelijk. Vakantie kan hiertoe bijdragen. Nog 
belangrijker is echter het ‘inbouwen’ van momenten van rust, stilte en meditatie, 
oefeningen in ‘afstand nemen’ en ‘vieren’, dit laatste in de zin van ‘loslaten’. Maar 
ook feesten en vieringen kunnen de geest helpen weer ‘ruimte’ geven. 
 
 
GODSDIENST EN OPRUIMING 
Aan grote feesten in diverse godsdiensten gaat vaak een periode van voorberei-
ding vooraf. Door zich voor te bereiden komt men in de stemming waardoor het 
komende feest intenser zal worden beleefd. Zo legt het vasten van moslims in de 
maand Ramadan een ‘fundament’ onder de intense beleving van het daarop vol-
gende Suikerfeest. Omgekeerd is dit uitbundige feest welhaast een psychisch 
noodzakelijke voltooiing van die vier weken waarin men zich enorm heeft moeten 
inspannen om het vasten vol te houden. Feesten en vieringen zijn vaak een prima 
afsluiting van een periode van ‘geestelijke inspanningen’, omdat ze de functie van 
uitlaatklep hebben. 
 
Opmerkelijk is, dat bij de voorbereiding op grote feesten bijna altijd ‘schoonmaak’ 
hoort, letterlijk. Zo werd vroeger voor het christelijke paasfeest door veel huis-
vrouwen grote schoonmaak gehouden: heel het huis werd dan ‘omgekeerd’. Er 
werd extra geboend, gedweild, gewassen en gezeemd. Ook de garderobe werd 
stevig aangepakt: oude kleren maakten plaats voor nieuwe. Men wilde immers ‘op 
z’n paasbest’ gekleed gaan. 
 
In de vastentijd voorafgaand aan Pasen werd ook ‘geestelijke schoonmaak’ ge-
houden: een kerkelijke verplichting schreef de paasbiecht voor. Katholieken 
moesten minstens één keer per jaar biechten, met name in de periode voor Pa-
sen. Dit hoorde bij deze veertigdagentijd als periode van inkeer en boete. 



Dat de zinnen hierboven in de verleden tijd staan, betekent iets ‘dubbelzinnigs’: 
de kerkelijke verplichtingen zijn officieel nog steeds van kracht, de uitvoerings-
praktijk is zo goed als verdwenen. 
Ook hindoes weten, met grote feesten in zicht,  wat opruimen betekent. Neem 
het Holifeest, dat de overwinning van het goede op het kwade viert. In het bijbe-
horende populaire verhaal wordt verteld over de heks Holika die de zoon van haar 
broer, de koning, om het leven moet brengen, omdat hij weigert in zijn vader een 
godheid te zien. Holika staat voor het kwade en dit wordt gesymboliseerd door 
de brandstapel die, vooral Surinaamse, hindoes opbouwen. Zij maken hun huizen 
en erven schoon en veel van wat zij op willen ruimen, vooral takken en ander 
‘tuinvuil’, komt op de brandstapel terecht. Als deze plechtig ontstoken wordt, is 
het feest begonnen: de gelovige hindoes maken zingend en dansend ronden om 
de brandstapel en smeren elkaar de dag daarna in met de as ervan. Rituele en 
reële schoonmaak grijpen aldus ineen.  
 
 
CHRISTELIJKE DIMENSIE 
De meest inspirerende personen uit de geschiedenis van de grote godsdiensten 
munten uit in alles, behalve in ‘afronden’. Boeddha, Jezus en vele andere ‘gods-
dienststichters’ hebben geen geschriften nagelaten waarin zij hun boodschap ge-
formuleerd hebben. Door hun gedreven of begeesterde levenshouding worden ze 
volledig in beslag genomen door mensen, hun zorgen en beslommeringen. Het zijn 
juist hun eerste volgelingen en adepten die het waardevolle mondelinge ‘materi-
aal’ vast gaan leggen. Zij ‘ronden af’, niet zelden door organisaties in het leven te 
roepen waaraan de geïnspireerde leraar in de verste verte niet gedacht zou heb-
ben. Zou Jezus zich in de rooms-katholieke kerk als hiërarchisch georganiseerde 
‘multinational’ herkennen? 
 
Je zou denken, dat Jezus zó vol was van het koninkrijk van God waar hij warm 
voor liep, dat hij er eenvoudig niet aan dácht hoe het na zijn dood verder moest. 
Toch vangen we in het Nieuwe Testament signalen op van een vooruitziende blik, 
bijvoorbeeld in Mc.6,7-13. Hij stuurt zijn leerlingen twee aan twee op pad om 
mensen op te roepen een nieuw leven te beginnen, duivelse geesten uit te drijven 
en zieken beter te maken door hen te zalven. Hij schrijft een uiterst sobere uit-
rusting voor: geen brood, geen reistas, geen extra kleren enzovoort. Ook vertelt 
hij hen hoe te handelen als ze een stad binnengaan en hoe als men weigert naar 
hen te luisteren. 
Of Jezus zijn optreden wilde afronden met het stichten van een kerk is uit deze 
tekst niet op te maken, wél dat zijn volgelingen zich vanaf het allereerste begin 
door hem gezonden wisten. 
 
Een écht bijbelse afronding op sociaal-emotioneel niveau is ‘verzoening’: telkens 
weer wordt benadrukt, dat het herstel van beschadigde relaties tussen mensen 
een eerste vereiste is om zich met God verbonden te weten. TeNaCH (Oude Tes-
tament) vertelt daar prachtige verhalen over: Jacob die zich met Esau verzoent, 
Jozef met zijn broers enzovoort. Jezus benadrukt eveneens het belang ervan: ‘Ga 



je eerst verzoenen met je naaste, voordat je je gave naar het altaar brengt 
(Matt.5,23-24).’ 
 
Vieren blijkt een even sterke vorm van ‘afronden’ te zijn als verzoenen. Opmerke-
lijk is, dat Jezus weinig vast maar vaak ‘maaltijd viert’. Er wordt wat afgegeten en 
-gedronken in de evangelies. Maaltijden zijn vaak een bezegeling van vergeving of 
verzoening: als Zacheüs zich bekeert en het moedige besluit neemt ánders te 
gaan leven, gebruikt Jezus de maaltijd met hem. En als de jongste, zogenaamde 
‘verloren’ zoon op hangende pootjes thuiskomt, zijn schuld bekent en vergeven 
wordt, laat de vader onmiddellijk een feestmaal aanrichten. 
Feest in het Nieuwe Testament is een beeld van de ideale door God gewenste 
samenleving, het zogenaamde Rijk Gods: dat is een samenleving waarin men in 
ieder geval ‘viert’, ‘n aantal zaken lós weet te laten, weet te relativeren, zoals 
geld en aanzien.  
 
 
KIND EN AFRONDING 
Het einde van het schooljaar roept altijd zijn eígen sfeer op: het gaat er rommeli-
ger toe en de teugels worden wat gevierd. Kinderen en leerkrachten beginnen 
wat vermoeid te raken en ‘zijn aan vakantie toe’.  Tenslotte worden taken afge-
rond en kastjes, laatjes en klas daadwerkelijk opgeruimd. 
Juist in déze periode is het van belang ook zaken af te ronden die wat dieper 
gaan, bijvoorbeeld door terug te blikken op hoe de klas zichzelf als groep gezien 
en gevoeld heeft. De kinderen ervaren dan, dat zij serieus genomen worden en 
dat emoties niet worden weggestopt. Behalve aan moeilijke momenten tijdens 
het afgelopen schooljaar kan ook teruggegrepen worden op vreugdevolle gebeur-
tenissen. Waarom zouden we de kinderen niet laten nagenieten van en laten la-
chen om de leuke voorvallen die hebben plaatsgevonden? Het is van belang voor 
het ’evalueren’ van het schooljaar en het reflecteren erover alle tijd te nemen. 
Vanaf groep 5 gaat dat wat gemakkelijker dan in de lagere klassen: bij het oudere 
schoolkind ontstaat al enig zicht op de eigen levensgeschiedenis en de groepsge-
schiedenis. Met de bovenbouw valt goed na te praten over de ruzies en kliekvor-
ming van het afgelopen jaar. 
In de lagere klassen is een terugblik mogelijk mits men goede werkvormen han-
teert. Voor jonge kinderen is dat in de eerste plaats het spel: zo kunnen kleuters 
bijvoorbeeld door het doelied ‘De boom wordt dikker en dikker’ uitbeelden dat er 
steeds nieuwe kinderen in hun klas bij kwamen. Ook intermediairs zijn belangrijk: 
foto’s, fotoboeken, tekeningen, werkjes en handenarbeidstukjes zijn geschikt om 
een gesprek over het afgelopen jaar te beginnen. 
Op een katholieke school zouden rituelen niet mogen ontbreken: sommige moei-
lijke momenten uit het afgelopen jaar worden afgerond door ze ritueel te ver-
branden, te begraven of anderszins weg te doen of door nieuwe ideeën, voorne-
mens of afspraken ritueel binnen te halen. 
Aan het afscheid van de ‘achtstegroepers’ wordt doorgaans extra aandacht be-
steed: zij sluiten immers hun basisschoolperiode af. Maar hoe geven we zo’n af-
scheid méér diepgang dan die van de geijkte afscheidsmusical? 



 
 
SAMENVATTING 
 
Is het verlangen naar orde en regelmaat een universeel menselijke behoefte? Wordt het gevoel 
van veiligheid en geborgenheid erdoor vergroot? Heeft het willen afronden van taken of emoties 
tussen mensen hiermee te maken? Hoe zinnig is het om met kinderen te reflecteren over het af-
gelopen schooljaar? Zijn wij in onze zinnenprikkelende Westerse cultuur nog wel in staat tot ‘op-
ruiming van de geest’? Staat het instituut school niet haaks op het creëren van momenten van 
rust en meditatie? 
 
Opruimen en afronden neemt in de grote godsdiensten een belangrijke plaats in: tijdens de voor-
bereiding op tal van feesten wordt vaak létterlijk opgeruimd. Maar er vindt vooral ‘geestelijke op-
ruiming’ plaats door te bidden, te mediteren en te vasten. 
Ook op school wordt aan het eind van het schooljaar opgeruimd, letterlijk en figuurlijk. Figuurlijk 
opruimen houdt onder andere in: terugblikken op wat gebeurd is, het evalueren daarvan en het 
ritueel wegdoen van wat als negatief ervaren werd. 
 
In de bijbel heeft ‘afronden’ een specifieke vorm: verzoening. Telkens wordt er de nadruk op ge-
legd, dat zonder intermenselijke verzoening een goede relatie met God niet mogelijk is: Jacob 
verzoent zich met Esau, Jozef met zijn broers enzovoort. 
In de evangelies blijken vergeving en verzoening hooggenoteerde waarden te zijn. Opmerkelijk is, 
dat het herstel van intermenselijke relaties vaak gevierd en afgesloten worden met een maaltijd. 
Tafelgemeenschap is blijkbaar een treffend beeld van wat Jezus met zijn ideaal van het koninkrijk 
van God voorheeft. 
 


