
H O O F D A R T I K E L

Dit hoofdartikel heeft misschien wel een ander soort inhoud 
dan u gewend bent. Het is geschreven n.a.v. ervaringen die mij 
geraakt hebben en ook zeker raakvlakken heeft met het leven. 
Hoewel het ook gaat over de dood en afscheid nemen.
Zoals velen van u misschien wel weten, ben ik werkzaam in 
het onderwijs: om precies te zijn in het basisonderwijs. Ruim 
twaalf jaar geleden ben ik in het onderwijs benoemd tot direc-
teur. Daarvoor altijd voor de klas gestaan.
Bijzonder daarbij is (kan je spreken van toeval??): één van 
mijn voorgangers op de school was wijlen dhr. Jan Tijl. Jaren 
gemeentelid ook van onze PKN. “Wat is de wereld dan klein”, 
zeggen we wel eens.
De school waar ik leiding aan mag geven staat in Enter. Een 
dorp waar het noaberschap de mensen niet vreemd is en waar 
het ‘ons-kent-ons’ principe ook niet onbekend is.
Dagelijks leg ik de route Borne – Enter v.v.af. Daarbij ga ik altijd 
via Bornerbroek. Een vlotte N-weg door een landelijk gebied. 
De zijtak van het Twentekanaal overstekend. Met de auto, 
maar ook regelmatig met de fiets.
Maar inmiddels is het voor mij een weg met twee gezichten. 
Naast het mooie landschap, word ik langs deze weg dagelijks 
herinnerd aan de vergankelijkheid van het leven.
In de afgelopen jaren zijn er op die weg meerdere mensen ver-
ongelukt. Vooral zeer jonge mensen. En die worden herinnerd 
met ‘bermmonumentjes’. Sommige voorzien van een foto van 
het slachtoffer; meerdere kaarsen die dag en nacht branden; 
bloemen; knuffels; etc.
De oorzaken van de ongelukken zijn bijna niet bekend. Het 
waren in alle gevallen eenzijdige ongevallen.

Eén van de verongelukten was een vader van twee kinderen bij 
mij op school. Op een regenachtige avond in november is hij 
met de auto van de weg geraakt en tegen een boom gereden.
Na ’s avonds al geruchten te hebben gehoord, kwam enkele 
uren later de boodschap: de vader van kinderen bij jou op 
school is verongelukt.
U begrijpt: een ontstellende gebeurtenis waarbij handelen 
wordt gevraagd van de school. Rouw en verdriet die een school 
binnenkomen: huilende ouders en verdrietige kinderen. 
Maar als school neem je dan ook de taak op je om met de 
kinderen en de leerkrachten een waardig afscheid voor te be-
reiden. Samen met ‘professionals’ op dat gebied is dat gelukt. 
Daarbij aandacht voor de moeder en haar kinderen, maar ook 
voor vrienden/familie en de schoolgemeenschap.
Daarbij kwamen ook de ‘hartendekens’ van pas. Misschien 
hebben gemeenteleden van onze kerk daar ook wel aan mee 
gehaakt.
Afscheid nemen. Daarover is een mooi en praktisch boek ge-
schreven door Stine Jensen. Speciaal bedoeld voor kinderen. 
Zij gaat op dat proces dieper in. Daar wil ik u graag deelgenoot 
van maken.
Elke dag nemen we wel afscheid van iets. Maar niet elk af-
scheid is hetzelfde. Soms licht, soms zwaar. Soms klein, soms 
groot. Soms weet je van tevoren dat er een afscheid komt, bij-
voorbeeld omdat de vakantie bijna voorbij is en je weer terug-
gaat naar school, of omdat je gaat verhuizen.
Maar soms overvalt afscheid je en ben je er niet op voorbereid. 
Afscheid nemen kan moeilijk en verdrietig zijn. Soms kan het je 
troosten dat iemand die geleden heeft nu geen pijn meer heeft.

Afscheid
Altijd komen er gevoelens naar boven en soms tegelijkertijd: 
verdriet, angst, boosheid, vrolijkheid, opluchting, verbazing, 
wanhoop, weemoed en eenzaamheid.
Op school leren we vaak ook woorden om in meerdere talen ge-
dag te kunnen zeggen: Au revoir; Auf Wiedersehen; Goodbye; 
tot ziens. Maar bij een definitief afscheid hoor je vaker het woord 
‘vaarwel’. Of in het Frans: A Dieu (ik hoop dat je naar God gaat!).
Over het allergrootste afscheid, de dood, is veel geschreven. 
Want wat gebeurt er als iemand doodgaat? Waar komt iemand 
terecht? Wat blijft er over? Hoe neem je afscheid? En hoe ga je 
om met alle gevoelens die dit los kunnen maken? Als je gelo-
vig bent, heb je daar andere ideeën over dan als je niet gelooft!
En deze dingen kwamen ook ter sprake met de kinderen op 
school. En dat gebeurde heel respectvol. Terwijl de kinderen 
van die vader daar ook bij waren.
Het voorbereiden op een afscheid kun je een beetje oefenen. 
Door erover na te denken en te praten. Mensen zeggen niet 
voor niets: ‘Afscheid hoort bij het leven’.
Er is geen vast recept voor wat je moet voelen als je hoort dat 
iemand dood is. Lange tijd dacht men dat rouwen in vijf fasen 
verloopt:
1. De nee-fase. Eerst schrik je enorm en zegt dat het niet 

waar is: Nee! Dit kan niet! Je ontkent het. Dat ontkennen is 
een vorm van zelfbescherming. Het geeft je de tijd om uit 
te zoeken hoe je met het verdriet omgaat.

2. De boze fase. Je wordt heel boos dat iemand dood is. 
Waarom moet juist míj dit overkomen? Ik wil dit helemaal 
niet. Zolang je boos bent, hoef je de pijn nog niet onder 
ogen te zien.

3. De onderhandelfase. Je hoopt dat alles nog goed kan ko-
men als je je gedrag aanpast. Maar als iemand dood is, dan 
gaat dat natuurlijk niet.

4. De verdrietige fase. Je beseft nu dat het echt waar is en 
dat doet veel pijn: iemand komt nooit meer terug, iets is 
echt voorbij.

5. Acceptatie. Er komt langzaam rust: je merkt dat je weer 
meer om je heen kijkt en dat de mist van het verdriet op-
trekt. Je kunt gaan loslaten en accepteren. Dit is niet altijd 
makkelijk.

Deze fases gaan vaak heen en weer en ook de daarbij horende 
gevoelens. Verdriet is als de golfbeweging. Soms 
overspoelt die je en dan weer trekt die zich 
terug.
Afscheid. Een onderwerp dat nu juist 
in Corona-tijd zo moeilijk kan zijn. 
Als je al die advertenties ziet waar-
bij je in zeer kleine kring afscheid 
kan nemen. Dat raakt! 
Ook binnen onze gemeente. 
Gelukkig kunnen we ons mee-
leven op vele andere manieren 
tonen en dat is belangrijk.
Meeleven, ook met kinderen, 
doet wonderen. En ook helpt 
het hen om de hierboven be-
schreven fases door te komen. 

Martin van Zelm
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