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AFSCHEID 
 
Deze tekst gaat over allerlei vormen van afscheid, maar vooral over de dood. Hoe kijkt men 
ertegen aan? Hoe beleeft men het? Hoe gaan volwassenen ermee om? Hoe gaan kinderen 
ermee om?  
 
HET ‘KLEINE AFSCHEID’ 
Mensen komen en gaan. Leven is groeien en tegelijkertijd afscheid nemen. Een 
nieuwe fase wordt ‘ingeluid’, een oude ‘uitgeluid’. Een volgende levensfase 
kan de bekoring van het nieuwe hebben, maar er is ook het afscheid van de 
vorige. Bij afscheid hoort vaak pijn: de kleuter die voor het eerst naar school 
gaat,  zal voor een paar uur gescheiden zijn van zijn moeder. Wie het ouderlijk 
huis verlaat, weet zijn onbezorgde jaren bij vader en moeder thuis verleden 
tijd. En wie met pensioen gaat zal niet zelden met pijn in het hart afscheid 
nemen van een leven van activiteit. De geboorte van een kind is al afscheid: 
het verlaat de geborgenheid van de moederschoot. Zijn eerste schreeuw is 
meer dan een fysiologische reactie op omgevingsverandering: hij drukt tevens 
het pijnlijke van afscheid uit. 
Afscheid is niet alleen een markering tussen levensfasen. Op elk moment in 
het leven kunnen zich dramatische gebeurtenissen voordoen waarbij de ver-
trouwde ‘omgeving’ plotseling wegvalt: een kind dat verdwaalt, het huis dat 
men bij dreigende dijkdoorbraak moet verlaten, invaliditeit ten gevolge van 
een ongeluk, ouders die uit elkaar gaan enzovoort. 
Zelfs de gekózen verandering, zoals het op kamers gaan wonen of emigratie, 
kan een pijnlijk afscheid opleveren, óók al wordt dit verzoet door het verlan-
gen naar de nieuwe situatie. Soms kan de gevreesde nieuwe situatie een posi-
tieve betekenis krijgen: te denken valt aan de trots van het kind dat voor het 
eerst alleen een boodschap heeft gedaan of voor het eerst alleen met het 
openbaar vervoer heeft gereisd.  
 
HET ‘GROTE AFSCHEID’ 
Wanneer het gaat om de dood van een geliefd persoon, een mens waarmee je 
emotioneel verbonden bent, komt het afscheid hard aan. Het is een moeilijk, 
bijna onmogelijk afscheid: het went nooit. Ook al mag een rouwproces ge-
slaagd genoemd worden, tóch is de uiteindelijke aanvaarding van het verlies 
van de geliefde naaste niet vrijwillig gekozen: er zit altijd iets van berusting in, 
je neerleggen bij het onvermijdelijke. 
Het ‘grote afscheid’ kan nooit gladgestreken worden: de wonden kúnnen ge-
nezen, maar er blíjven littekens. Mensen kunnen hun dierbaren niet vergeten. 
Dat blijkt alleen al uit het opmerkelijk gegeven, dat de mens het enige dier is, 
dat z’n doden niet zomaar achterlaat, maar deze verzorgt en koestert. 
 
GEVOELENS 
Afscheid kan een scala aan gevoelens oproepen, meestal negatieve en soms 
heel heftige: onstuitbaar verdriet, onzekerheid, angst, geschokt zijn, in de war 
zijn, je leeg voelen, onveiligheid, schuldgevoelens enzovoort. 



Er kunnen positieve emoties mee verweven zijn: het ervaren van een een 
sterke verbondenheid met de gestorvene, je vooral het goede van hem of 
haar willen herinneren, het gevoel hebben dat mensen het verdriet daadwer-
kelijk met je delen..... 
Dergelijke gevoelens hóren bij afscheid nemen. Het is van belang deze emo-
ties alle ruimte geven: het uiten van heftige emoties zou in onze cultuur 
weleens een groter taboe kunnen zijn dan het spreken over de dood! 
 
TROOST 
De meest adequate reactie op emoties ten gevolge van verlies, van welke 
aard ook, is troost. Troosten is op de eerste plaats náást het verdrietige kind 
of de rouwende nabestaande gaan staan. Het komt dan vooral aan op luiste-
ren en méévoelen. Spreken is vaak niet nodig, het aandragen van ‘oplossin-
gen’ al helemaal niet. Het gevoel dat iemand intens met je meeleeft, is het 
hárt van de troost. 
Hiermee wordt ook het hart van het Joodse en christelijke godsgeloof ge-
raakt. Alleen al Gods meest intieme naam, zeg maar zijn ‘voornaam’, JHWH 
(Ex.3,14), spreekt boekdelen. Deze naam drukt een ‘programma van betrok-
kenheid en solidariteit’ uit: Ik-zal-er-zijn. Dit is: ik sta náást je, vang je op als 
je het te kwaad krijgt. 
In de bevrijdende en troostende daden van Jezus wordt Gods nabijheid nóg 
sterker voelbaar: Jezus is intens betrokken bij mensen die afscheid hebben 
moeten nemen van alles wat hen dierbaar is. Zijn nabijheid is zeer lichamelijk: 
er wordt aangeraakt, vastgepakt, opgepakt, een mengsel van aarde en speek-
sel op ogen gesmeerd..... 
 
Meelevende aanwezigheid en troostende woorden kunnen veel betekenen 
voor wie te lijden heeft onder verlies. Symbolen en rituelen hebben soms een 
nóg grotere zeggingskracht: kinderen leggen hun ziel in de ‘troostdingen’ die 
ze voor hun overleden klasgenootje mogen tekenen, de bloemen op het graf 
drukken een onverminderd sterke band met de overleden echtgenoot uit, een 
waxinelichtje voor haar  portret op het wandmeubel geeft het gevoel dat zij 
aanwezig is, het sturen een wenskaartje ter bemoediging precies één jaar na 
zijn overlijden doet de weduwe meer dan goed enzovoort.  
 
CHRISTELIJKE TROOST 
Troost is voor veel nabestaanden ook: steeds aan de overledenen blijven den-
ken, goede herinneringen aan hem of haar bewaren of bepaalde rituelen uit-
voeren om zijn of haar aanwezigheid te voelen. 
Christelijke troost gaat verder, gaat dieper. Ze omvat méér dan de levende 
herinnering aan de gestorven persoon. De gestorvene zélf leeft voort. Hoe? 
Woorden schieten daarvoor tekort. Het geloof dat ook de persoon zélf voort-
leeft kan slechts in beelden worden uitgedrukt. Beelden die niet precies willen 
beschrijven wát dat voortleven inhoudt, maar die eerder een overtuiging wil-
len uitdrukken die geen genoegen neemt met dood-is-dood. ‘Hij is in de he-
mel’ hoeft niet letterlijk bedoeld te zijn, maar kan wél uitdrukken, dat de dood 



niet het definitieve einde is. Het sobere ‘bij God zijn’ kan als beeld dezelfde 
krachtige overtuiging uitdrukken. 
 
DE OPSTANDING VOLGENS PAULUS 
De  generatie van voor de Tweede Wereldoorlog had het in een bepaald op-
zicht gemakkelijker dan wij die vooral in déze tijd leven: men stelde zich de 
mens voor als een wezen bestaande uit twee componenten, lichaam en ziel. 
Na de dood verging het sterfelijke lichaam in het graf,  terwijl de onsterfelijke 
ziel meteen naar haar eeuwige bestemming ging. 
In onze tijd wordt de mens steeds meer als psychosomatische eenheid gezien. 
Lichaam en ziel kúnnen niet los van elkaar voorkomen. Dus bij overlijden sterft 
héél de mens. De opvatting dood-is-dood ligt dan voor de hand. Kun je dan 
nog in opstanding of voortleven ná de dood geloven? 
 
Paulus, die als Jood de mens niet anders dan als een eenheid kon zien, meent 
dat dat kan. Hij drukt zijn overtuiging in beelden uit: ‘Er wordt een sterfelijk 
lichaam van vlees en bloed gezaaid, maar een geestelijk lichaam wordt opge-
wekt (1 Cor.15,44).’ Even daarvoor zegt hij:’.....en wat u uitzaait, is nog maar 
een vormloze graankorrel of iets dergelijks, en niet de volgroeide plant.’ 
De ‘volgroeide plant’ of het ‘geestelijk lichaam’ ziet er kennelijk heel anders 
uit dan de ‘vormloze graankorrel’ of het ‘sterfelijk lichaam’, maar tóch zijn ze 
‘oorzakelijk’ met elkaar verbonden, behoren ze tot dezelfde persoon. Paulus 
legt het initiatief en alle activiteit bij God: Hij is in staat aan de dode mens een 
nieuwe bestaanswijze te geven. Mogelijk gelooft Paulus werkelijk, dat God de 
gestorvene ná de dood een nieuw, voor ons niet te zien of te betasten, li-
chaam geeft. In ieder geval drukt hij ermee uit, dat héél de mens, héél de per-
soon na de dood toekomst heeft bij God. 
 
TROOST OP SCHOOL 
De katholieke traditie is rijke bron waaruit gedachten, overtuigingen, beelden 
en rituelen geput kunnen worden om op een zinvolle manier met verlies, af-
scheid en verdriet om te gaan. Voor niet weinig gelovigen hoort daar ook Pau-
lus’ visie op voortleven na de dood bij. 
Uit die rijke bron kan en mag een katholieke school haar inspiratie putten om 
kinderen te leren omgaan met afscheid,dood en het daarbij horende verdriet. 
Alleen al áándacht hieraan besteden, getuigt van de eígen identiteit. Vervol-
gens komt de vraag: hoé besteden we er aandacht aan? 
Op de eerste plaats kan dan gedacht worden aan een ruime context, met na-
me de sociaal-emotionele vorming. Er is geen betere ‘voorbereiding’ op het 
leren omgaan met verlies, dan een klimaat  en onderwijsprogramma te schep-
pen waarin respectievelijk waarmee kinderen de gelegenheid krijgen na na te 
denken over gevoelens in het algemeen, deze te herkennen en te herkennen, 
ze te leren uiten en ze met elkaar te leren delen. Als kinderen daarmee leren 
omgaan, zullen zij toekomstig verlies mogelijk beter kunnen verwerken. 
Binnen het ‘leren omgaan met gevoelens’ dienen heftige en negatieve gevoe-
lens, zeker die rond ‘verlies’ en ‘afscheid’ hun plek te krijgen. Het is daarbij 



van belang ‘verlies’ en ‘afscheid’ ruim op te vatten. Kinderen leren hun emo-
ties rond allerlei vormen van afscheid te herkennen, erkennen, verwoorden of 
anderszins te uiten: van lekker zittende kleren afstand moeten doen, je liefste 
knuffel kwijtraken, verdwalen, plotseling in het ziekenhuis opgenomen worden, 
voor het eerst naar school gaan, je eerste tanden verliezen, een ouder aan 
scheiding verliezen, ‘n lievelingsdier dat doodgaat, een oma of opa die over-
lijdt enzovoort. 
Regeren is vooruitzien: een school die berekend is op haar taak ‘kinderen te 
helpen leren verliezen’ , wéét hoe te handelen als één van haar kinderen of 
leerkrachten komt te overlijden. Het is bepaald geen overdaad vóóraf al een 
soort draaiboek klaar te hebben liggen. Er kan gebruik gemaakt worden van 
bestaande modellen. Met name Riet Fiddelaars-Jaspers van het KPC heeft zich 
hier intensief mee beziggehouden. In toenemende mate wordt ook aan identi-
teitsbegeleiders gevraagd in dezen steun te verlenen. 
Belangrijk in het overwegen hoé de school het verdrietige afscheid van bij-
voorbeeld een medeleerling verwerkt, is het gebruik maken van symbolen en 
rituelen: men laat bijvoorbeeld gedurende langere tijd tafel en stoel van het 
overleden kind staan, er wordt een foto geplaatst, er kan een kaarsje worden 
gebrand, er kunnen bloemen worden neergelegd, kinderen kunnen een bezoek 
aan het kerkhof brengen, aan het eind van het schooljaar wordt de periode 
van het regelmatig herdenken met een eenvoudige viering voorlopig afgerond 
enzovoort. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Doet afscheid altijd pijn? Moeten we het niet gewoon aanvaarden als iets dat bij het leven 
hoort? Heeft het zin om onderscheid te maken tussen ‘klein afscheid’ en ‘groot afscheid’? 
Kan het verlies van een knuffel bij een kind net zo hard aankomen als het verlies van een opa 
of oma? Waarom kan afscheid soms zulke diepe wonden achterlaten? 
 
Afscheid hoort bij het leven en doet zich in allerlei vormen voor: afstand doen van een lekker 
zittende broek die versleten is, een waardevol voorwerp verliezen, kinderen die definitief het 
huis verlaten, door verhuizing het vertrouwde plekje kwijt zijn, van school gaan, niet meer 
nodig zijn in het arbeidsproces, uit elkaar gaan, invalide worden ten gevolge van een ongeval, 
ervaren dat men lichamelijk aftakelt, het verlies van een geliefd huisdier, het verlies van een 
mens waar je sterk mee verbonden bent..... 
 
De Joodse en christelijke traditie bagatelliseren de dood niet en geven alle ruimte aan de 
daarbij behorende emoties. Maar daarmee is niet alles gezegd. In alle toonaarden wordt ge-
zongen, dat de dood niet het einde is en dat God ‘het werk zijner handen’ niet loslaat. Bo-
vendien worden allerlei symbolen en rituelen aangereikt. Er is genoeg ‘stof’ aanwezig om hen 
die lijden onder alle mogelijke vormen van afscheid te troosten. 
 


