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WOORD VOORAF

Dit boek is er niet zomaar gekomen. Sinds de toegenomen ter-
reurdreiging, met als voorlopig triest hoogtepunt voor België 
de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse 
metro, houdt terreur kinderen en hun ouders meer dan ooit 
bezig.

Als ouders van kleine kinderen, maar vooral vanuit onze ex-
pertise rond traumabegeleiding en crisisopvang, worden we 
de laatste maanden steeds meer geconfronteerd met vragen 
over de begeleiding van kinderen. Ook onze eigen kinderen 
zitten in dit proces van permanente bevraging over de veilig-
heid van hun leefomgeving. Ze toetsten hun reacties dan ook 
regelmatig af bij ons. Vragen als ‘Kunnen terroristen ook bij 
ons toeslaan?’ of ‘Gaat het nu oorlog worden?’ komen dan re-
gelmatig aan bod.

Toch merken we ook het geruststellende effect van humor 
en kwinkslagen als we hen zeggen dat terroristen bang zijn 
van onze hond Jack – een Mechelse herder – of dat ze ons 
nooit zouden aanvallen omdat ze weten dat wij helden zijn. 
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Dan wordt er gelachen, maar ergens blijft er altijd wel een be-
zorgdheid op de achtergrond aanwezig. Want je weet het maar 
nooit: wat als...

We merken het ook bij elke aanslag. Scholen contacteren ons 
met vragen over de begeleiding van kinderen. Jeugdverenigin-
gen winnen ons advies in over hun geplande uitstappen. Psy-
cho-educatieve websites vragen onze medewerking om raad-
gevingen en tips te geven aan ouders en leerkrachten.

De inschrijvingen voor onze opleidingen ‘Crisisbeheer op 
scholen’ en de lezingen ‘Omgaan met angst en terreur’ stegen 
exponentieel. Iedereen lijkt ermee bezig te zijn. Tegelijk pro-
beert iedereen bij de les te blijven en zich niet uit evenwicht te 
laten brengen. Dat lukt natuurlijk alleen maar als de aanslagen 
en incidenten in onze samenleving elkaar niet te snel opvol-
gen. Anders lijkt het alsof je geen kant meer op kunt.

Met dit boek willen we de vele vragen en zorgen van ouders, 
leerkrachten en hulpverleners tegemoet treden. Een aantal za-
ken worden met opzet doorheen het boek een paar keer her-
haald. Niet alleen omdat ze zo belangrijk zijn, maar ook om 
ervoor te zorgen dat je de hoofdstukken ook afzonderlijk kunt 
lezen. Dat is ook het geval met het laatste hoofdstuk, dat ook 
apart bruikbaar is voor de aanpak binnen scholen, zonder dat 
je daarvoor telkens het hele boek opnieuw moet lezen.

We hopen dat de informatie in dit boek geruststellend is, 
dat de lezer zal begrijpen hoe veerkrachtig kinderen wel zijn 
en dat het ouders, leerkrachten, hulpverleners en volwassen 
begeleiders van kinderen zal helpen bij het formuleren van 



11

de juiste antwoorden op de vele vragen die kinderen zich mo-
menteel stellen in onze snel veranderende maatschappij.

Wie kinderen redt van hun angsten, redt immers de wereld! 
We moeten leren inzien dat we niet verantwoordelijk zijn voor 
wat er in de wereld allemaal aan het gebeuren is, maar wel voor 
de wijze waarop wij daarmee omgaan.

Lies Scaut en Erik de Soir



Mama, terroristen  
gaan hier toch geen  
atoombom gooien?!  

Want dan verbranden  
alle mensen en sterven  

de bomen af.
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INLEIDING

Arne (10 jaar) is bang. Hij leerde vorig jaar op school over 
de Eerste Wereldoorlog en is sindsdien geboeid door de 
oorlog. Toch kan hij het onderscheid niet maken tussen 
de Eerste Wereldoorlog en de oorlogen die tegenwoor-
dig worden uitgevochten in het Midden-Oosten. Tijdens 
het avondjournaal kruipt hij dicht tegen zijn mama aan 
en vraagt om geruststelling: ‘Mama, hier bij ons gaat het 
toch geen oorlog worden?’ en ‘Ze gaan hier toch geen 
atoombom gooien?! Want dan verbranden alle mensen 
en sterven de bomen af.’ Met zijn jeugdige fantasie pro-
beert hij het gebrek aan kennis te compenseren, maar 
daarmee maakt hij het gevaar ook tastbaar in zijn eigen 
kleine wereld. Terreur en oorlog zijn voor hem immers het-
zelfde.

Terreur, hoe leg je dat uit aan je kind? De hele wereld is ge-
schokt door de gruwel van de aanslagen in Parijs, Brussel, 
Nice, Ansbach, Saint-Etienne-du-Rouvray enzovoort. Mensen 
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laten bommen ontploffen, een terrorist rijdt met een vracht-
wagen tientallen gezinnen met kinderen omver, iemand an-
ders laat een bom ontploffen in een winkelcentrum en een 
priester wordt vermoord in zijn eigen kerk tijdens de mis.

Onze kinderen horen en lezen over deze gebeurtenissen. Ze 
zijn geschokt en worden steeds banger. We mogen hen niet al-
leen laten zitten met die angst.

In tijden waarin het internet alomtegenwoordig is, is het on-
vermijdelijk dat ook kinderen in contact komen met de beel-
den van terreuraanslagen. Maar hoe leg je zulke gruweldaden 
uit aan je kind? Hoe kun je hen duidelijk maken wat een terro-
rist is en waarom die ook kinderen doodt? En hoe neem je hun 
angst weg als je eigenlijk zelf ook bezorgd bent? Ook voor ons 
is de huidige context nieuw. Alleen onze grootouders herinne-
ren zich nog tijden van oorlog en de taferelen die daarmee ge-
paard gaan. Leiders van onze buurlanden zeggen openlijk dat 
we in oorlog zijn. Dat klinkt voor kinderen zeer bedreigend. 
Zonder de hulp van volwassenen kunnen ze deze woorden 
niet nuanceren.

Wat moet je doen en wat doe je beter niet? Daarover gaat dit 
boek. De inhoud ervan is afgestemd op de vragen die kinde-
ren zichzelf stellen. Vragen ook die jammer genoeg niet zo 
eenduidig te beantwoorden zijn.

Of je nu ouder, leerkracht, hulpverlener of volwassen bege-
leider van kinderen bent, het is belangrijk om deze vragen niet 
uit de weg te gaan. Maar het is even belangrijk om een idee te 
hebben van de intellectuele en emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Overschat niet welke informatie ze aankunnen. Af-
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hankelijk van hun leeftijd zullen kinderen immers op een 
andere manier omgaan met de permanente dreiging voor 
aanslagen. Kleuters reageren anders dan kinderen van de ba-
sisschool en adolescenten, bij wie nu misschien ook verhitte 
discussies kunnen ontstaan over religie en geweld. Het is dus 
essentieel om je uitleg aan te passen aan het ontwikkelingsni-
veau van kinderen en jongeren. Dat is precies waar we in het 
eerste hoofdstuk aandacht zullen aan schenken. We baseren 
onze inzichten hierbij op de stadia van de intellectuele ont-
wikkeling van de Zwitserse psycholoog Jean Piaget.

Kinderen komen in onze huidige, multimediale samenle-
ving hoe dan ook in contact met de beelden van terreuraansla-
gen. In dit boek willen we aantonen dat het beter is om kinde-
ren en adolescenten niet af te schermen van deze informatie. 
Het is niet alleen zinloos, je vergroot er ook de angst mee. Dat 
wil niet zeggen dat je voortdurend het journaal moet aanzet-
ten of constant over terreurdreiging moet praten, maar het 
onderwerp moet bespreekbaar zijn. Kinderen moeten de in-
formatie krijgen die ze nodig hebben om verder zo onbezorgd 
mogelijk te kunnen groeien.

Kinderen kunnen immers bijzonder veerkrachtig zijn, en 
als ouder of leerkracht kun je hier makkelijk op inspelen. Hoe 
jonger het kind, hoe sneller het zal meegaan in positieve sug-
gesties en het vertrouwen dat de volwassene uitstraalt. Verder-
op in dit boek zal ook blijken dat we het onderwerp ‘terreur 
en dreiging’ beter niet laten ondersneeuwen op momenten 
dat er even niets gebeurt. Het is belangrijk dat kinderen vooraf 
worden ingelicht, zodat ze bij een plotse confrontatie of uit-
barsting van geweld op de juiste manier kunnen reageren.
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Op het ogenblik dat er weer ergens een aanslag plaatsvindt, 
zullen kinderen aan het gedrag van volwassenen onmiddellijk 
merken dat er iets ergs gebeurd is. Zonder de juiste duiding 
en omkadering kunnen kinderen in de onmiddellijke nasleep 
hiervan erg hevig reageren. Of net helemaal niet, waardoor de 
impact pas later zichtbaar wordt. Je merkt dan als volwassene 
niet meteen dat er iets niet goed zit. Niet alle kinderen zullen 
immers uit zichzelf komen vertellen dat ze bang zijn. Het is als 
volwassene dus belangrijk om alert te zijn voor de signalen die 
kinderen, al dan niet direct, uitzenden en het kind erop aan 
te spreken. Jonge kinderen zullen hun psychisch onevenwicht 
vaak op lichamelijk vlak uiten en buikpijn of hoofdpijn heb-
ben. Het volstaat dan vaak om enkele simpele vragen te stel-
len zoals: ‘Waaraan denk je?’, ‘Ben je bang?’ enzovoort. Dan 
komt het hele verhaal doorgaans wel naar boven. Dit boek wil 
je hierbij helpen door stil te staan bij reacties en problemen 
die zich vaak stellen, zowel thuis, op school als in het vereni-
gingsleven.

Het tweede hoofdstuk richt zich op een aantal veelvoorko-
mende problemen bij kinderen en hoe je daar als ouder, leer-
kracht of hulpverlener mee aan de slag kunt. Het gaat dan over 
praten, emoties helpen beheersen, kinderen begeleiden bij het 
zien van nieuws, de hoop op verbetering behouden, slaappro-
blemen aanpakken enzovoort. In dit deel van het boek bespre-
ken we een aantal algemeenheden met betrekking tot het ge-
drag van kinderen. Gedrag dat vooral ingegeven is vanuit het 
traumatiserende potentieel van terreur en de dreiging voor 
aanslagen.
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In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op enkele veelgestelde vra-
gen van kinderen. In dit deel laten we je als volwassene zoveel 
mogelijk kennis maken met de wondere wereld van de kinder-
lijke perceptie. Zorgen komen vaak uit het niets en verdwijnen 
vaak weer even snel, maar ook oplossingen ontstaan vaak in de 
spontane gedachtegang van kinderen die ingegeven is vanuit 
typische onbezorgdheid en creativiteit.

Bij de begeleiding van kinderen is het belangrijk dat we onze 
eigen emoties onder controle houden in plaats van ze de bo-
venhand te laten nemen. Als je zelf bang bent, kun je dit zeg-
gen aan je kinderen, maar dan moet je zeker benadrukken dat 
het samen wel zal gaan. Zoals in dat ene filmfragment dat na 
de aanslagen in Parijs veelvuldig werd getoond. Het was een 
gesprek tussen een journalist en een kleuter die tegen zijn 
vader aanleunde. Het jonge kind beaamde dat hij bang was 
omdat de terroristen geweren hadden en op mensen schoten, 
waarop de vader aanvulde: ‘Maar de mensen zonder geweren 
zijn met meer en zij zullen winnen want liefde haalt het altijd 
van haat.’ Onmiddellijk daarna nam de kleuter een meer weer-
bare houding aan en stelde hij dat het al veel beter ging en dat 
hij minder bang was.

In hoofdstuk 4 schetsen we een aantal aandachtspunten die 
specifiek zijn bedoeld om beter te begrijpen wat trauma voor 
kinderen precies betekent en wat de uitdagingen zijn als kin-
deren rechtstreeks getuige zijn geweest van een terreuraan-
slag. Tegenwoordig wordt de term ‘trauma’ nogal veelvuldig 
gebruikt als noemer waaronder erg diverse gebeurtenissen 
vallen. In dit stuk pleiten we ervoor om ‘trauma’ als woord 
voor te behouden voor de zeldzame gevallen waarin een kind 
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rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ge-
vaar en dreiging om gewond te geraken of te sterven. Het is 
dan ook belangrijk om ouders, leerkrachten en hulpverleners 
voldoende kennis te verschaffen zodat ze zich een beter idee 
kunnen vormen over wat een psychotrauma is en hoe dit zich 
bij kinderen uit. 

In hoofdstuk 5 bieden we een aantal ideeën aan om samen 
creatief mee aan de slag te gaan. Kinderen krijgen hierdoor 
greep op een realiteit die anders moeilijk uit te beelden is. 
Dat is niet alleen prettig, maar vaak ook erg humoristisch. In 
dit hoofdstuk vertrekken we vanuit een aantal concrete tips 
over creatieve opdrachten die ouders samen met hun kinde-
ren kunnen uitvoeren waardoor ze een betere toegang krijgen 
tot de leefwereld van hun kinderen. Deze opdrachten kun-
nen vanzelfsprekend ook gebruikt worden in een klassikale 
context of tijdens hulpverleningssessies met een psycholoog 
of psychotherapeut. Kinderen kunnen immers al erg veel van 
hun emotionele lading kwijt door te tekenen, te schrijven of 
gericht te spelen en te knutselen.

In hoofdstuk 6 van dit boek komen we terug op een aantal 
basisproblemen die de kop kunnen opsteken bij kinderen in 
tijden van angst, dreiging en terreur. We willen hierbij een mo-
del schetsen dat ook toepasbaar is om de beleving van groe-
pen kinderen (klassen of verenigingen) op een meetbare wijze 
in kaart te brengen. De werkwijze in dit deel kan overigens in-
dien nodig worden uitgebreid naar andere reacties en emoties. 
De werkwijze die we zullen schetsen, kan ook gebruikt wor-
den om de effectiviteit van de aanpak van groepen kinderen 
en/of het herstel op basis van eigen veerkracht te meten.
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De bedoeling van elke aanpak of methode in dit boek is het-
zelfde: aantonen dat vriendschap en liefde altijd veel sterker 
zullen zijn dan haat.

We hopen dat de aanpak die we in dit boek schetsen ook 
een aanzet zal zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek, 
want er zijn op dit moment helaas veel te weinig studies naar 
de verantwoorde aanpak van de angst die terreurdreiging bij 
kinderen losmaakt.

Ten slotte willen we aanstippen dat dit boek nooit gebruikt 
kan worden ter vervanging van professionele begeleiding. In-
tegendeel, de inzichten die we als auteurs aanbieden, zouden 
net moeten leiden tot een snellere toegang tot deskundige be-
geleiding.



Kinderen zijn geen  
kleine volwassenen.  

Hun ontwikkeling  
verloopt in fasen.


