
Voorwoord  

voor ouders en begeleiders

Waar gaat dit boek over?

Dit is het Dagboek van Thomas, een jongen van 11 jaar van wie de ouders uit 

elkaar gaan. Thomas beschrijft en verwerkt dat ingrijpend gebeuren.

De ouders van Thomas maken steeds meer ruzie tot ze uiteindelijk uit elkaar gaan. 

In het begin staat Thomas onverschillig tegenover de scheiding. Hij doet alsof 

er niets aan de hand is. Stilaan dringt de scheiding tot hem door. Thomas wordt 

angstig, boos en verdrietig, hij krijgt het gevoel dat hij door iedereen verlaten 

wordt en stelt zich vragen over wie de schuldige is van de scheiding. Thomas heeft 

vaak herenigingwensen. Hij koestert het verlangen dat zijn ouders weer samen-

wonen. Bij het verwerkingsproces speelt het loyaliteits conflict een grote rol. Een 

loyaliteitsconflict kan bovendien het verwerkingsproces ernstig bemoeilijken. 

Gelukkig voor Thomas kan hij de scheiding van zijn ouders stilaan aanvaarden 

en ermee leven.

Een tijdje na de scheiding krijgt de moeder van Thomas een nieuwe partner. 

Thomas moet leren leven met het nieuw samengesteld gezin. Dit betekent voor 

hem een nieuw aanpassingsproces dat allerlei emoties bij hem oproept.

Hoe lees je dit boek?

Het boek is bestemd voor ouders, begeleiders, leraars en andere opvoeders. 

Het is de bedoeling dat je het boek eerst alleen doorneemt. Vervolgens kan je 
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het Dagboek van Thomas samen met kinderen van scheidende of gescheiden 

ouders lezen. Dat biedt je de mogelijkheid om met kinderen hun ervaringen te 

bespreken.

Als aanzet tot een gesprek stel ik bij elk dagboekverhaal vragen. De Vragen over 

Thomas dienen om de ervaringen van Thomas bij de kinderen goed te laten door-

dringen. Ze zijn een voorbereiding op de Vragen over jezelf. Die vragen helpen je 

om met kinderen in gesprek te gaan over hun eigen verwerkingsproces. Het is niet 

de bedoeling dat je de vragen met de kinderen ‘oplost’, zoals dat bij een toets op 

school gaat. Je kan vragen weglaten, je kan andere vragen stellen.

Welk delen lezen?

Het Dagboek is opgebouwd uit drie fasen. Het begint met de periode waarin 

de ouders van Thomas veel ruzie maken. Deze ruzies leiden uiteindelijk tot de 

echtscheiding. Later zal de moeder van Thomas een nieuw gezin stichten. Het 

Dagboek van Thomas is een ‘volledig’ verhaal. Thomas heeft ‘alle’ stappen van 

een echtscheidingsproces doorgemaakt. Dat geldt niet voor elk kind. Daarom is 

niet elk deel van het Dagboek voor elk kind van toepassing.

Sommige kinderen zitten in de fase van de ruzies. Er is nog geen sprake van een 

echtscheiding en misschien komt die er zelfs niet eens. Het eerste deel van het 

Dagboek biedt je de mogelijkheid om met kinderen over ruzies tussen hun ouders 

te praten. Ruzies tussen ouders hebben immers een grote impact op het leven van 

kinderen. Voor deze kinderen is de rest van het Dagboek overbodig.

Voor kinderen die midden in het verwerkingsproces zitten, is de fase van de ruzies 

meestal voorbij. Toch kan het zinvol zijn om herinneringen op te halen over hoe 

het er in het verleden, voor de scheiding, thuis aan toe ging.

Voor kinderen die zich in de fase van het nieuw samengesteld gezin bevinden, zijn 

het tweede en het derde deel van het Dagboek het meest relevant.

Ook binnen het tweede deel van het Dagboek, de verwerking, kan je keuzes maken 

afhankelijk van wat je denkt dat bij het kind speelt. Niet alle kinderen hebben 

te maken met alle gevoelens die beschreven worden. Je kan je beperken tot de 

verhalen die aansluiten bij de gevoelens van het kind, zoals blijkt uit gesprekken, 

observaties en indrukken. 
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Ook zijn niet alle kinderen even ver in hun verwerkingsproces. Sommige gevoe-

lens zullen bij sommige kinderen tijdens het verwerkingsproces nauwelijks of 

helemaal niet voorkomen. Andere kinderen kunnen overdonderd worden door 

de pijnlijke gevoelens die in het Dagboek van Thomas aan bod komen. Als je het 

Dagboek volledig met hen doorneemt, is het goed om vooraf te bespreken dat ze 

niet noodzakelijk met alle gevoelens te maken zullen krijgen. Anderzijds kunnen 

kinderen door het hele Dagboek door te nemen juist ontdekken welke gevoelens 

zij koesteren.

Voor heel wat kinderen is het oké om het hele tweede deel te lezen, omdat zij wel 

met veel, zo niet alle gevoelens worden geconfronteerd. Als je slechts een deel 

van het Dagboek van Thomas doorneemt, schets je het best vooraf het algemene 

kader van het Dagboek.

Je zal gedurende het gesprek merken dat sommige vragen niet relevant zijn.

Wat is de bedoeling met dit boek?

 – Echtscheidingskinderen herkennen de gebeurtenissen tijdens een echtschei-

dingsproces, alsook hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag. 

 – Echtscheidingskinderen leren hun gedachten, gevoelens en gedrag te 

verwoorden.

 – Echtscheidingskinderen krijgen tips mee om hun verwerkingsproces gemak-

kelijker door te maken.

 – De kinderen krijgen een positief toekomstperspectief.

 – Ouders, begeleiders, leraars en andere opvoeders krijgen een hulpmiddel 

waarmee ze de belevingswereld van echtscheidingskinderen leren kennen.

 – Met dit hulpmiddel kunnen ouders, begeleiders, leraars en andere opvoeders 

de belevingswereld van echtscheidingskinderen met hen bespreekbaar maken.

Mijn bijzondere wens is dat vooral ouders de belevingswereld van hun kinderen 

beter leren te begrijpen. Door het Dagboek van Thomas en de vragen komen zij 

dichter bij wat hun kinderen ervaren bij de echtscheiding. Ook al is het verhaal 

van hun kinderen net iets anders dan dat van Thomas.

Het is niet de bedoeling ouders een schuldgevoel aan te praten voor het leed dat 

hun kinderen door de echtscheiding ervaren. Die indruk kan ontstaan als ze al 

die pijnlijke gevoelens van hun kinderen voorgeschoteld krijgen. Wel is het de 

bedoeling om klaarheid te scheppen in het gevoelsleven van hun kinderen. Ik 
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hoop dat ouders, die tijdens hun echtscheidingsproces vaak ook met zichzelf in 

de knoop zitten, met dit boek hun kinderen beter begrijpen en misschien zelfs 

beter kunnen begeleiden in het niet te vermijden verwerkingsproces.

Wat nog meer?

In het Nawoord geef ik wat informatie over het verwerkingsproces van kinderen 

bij de echtscheiding van hun ouders. Het boek bevat een aantal vreemde, wat 

technische termen, die verduidelijkt worden in de Woordenlijst.

Dank

Dank ben ik verschuldigd aan Serpil Ates, Hilde Bogaerts, Romulo Casis, Jean-

Marie De Graaf, Sam Driesen, An Fransen, Linda Graindourze, Leon Houben, 

Marijke Potargent, Mien Sleebus, Diane Vandevenne en An Van Ham.

Ludo Driesen
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Voorwoord voor kinderen

Als je ouders uit elkaar gaan, heb je het daar best moeilijk mee. Het scheiden van 

je ouders doet veel pijn. Je moet die scheiding verwerken. Het helpt als je hierover 

met iemand kan praten. Voor sommige kinderen valt praten over problemen niet 

mee. Met wie kan ik praten? Wat zijn mijn gedachten en gevoelens precies? Hoe 

vind ik de juiste woorden?

Met dit boek wil ik je helpen om over de scheiding van je ouders te praten. Het 

boek is zowel een leesboek als een werkboek. Ik zal even uitleggen hoe je dit boek 

het best gebruikt. 

Dit is het Dagboek van Thomas. Zijn ouders gaan uit elkaar. Thomas beschrijft in 

zijn Dagboek hoe hij met die scheiding omgaat, wat hij denkt, voelt en doet, hoe 

hij de scheiding verwerkt. Hij vertelt zijn hele verhaal.

Je kan dit Dagboek in je eentje lezen. Maar ik denk dat het beter is dat je dat doet 

samen met iemand die je vertrouwt. Dat kan een van je ouders zijn, of allebei, of 

een van je grootouders of iemand anders uit je omgeving. Als je bij een hulpver-

lener komt, kan je vragen om het Dagboek samen te lezen.

Je krijgt telkens het verhaal van één dag. Bij elk verhaal staan twee reeksen vragen. 

Met die vragen ga je aan de slag. Een eerste reeks vragen gaat over Thomas. Wat 

weet je nog over de gedachten, gevoelens en het gedrag van Thomas? De tweede 

reeks vragen gaat over jezelf. Wat zijn jouw ervaringen? Je kan jezelf vergelijken 

met Thomas. Soms zal je zeggen dat jij hetzelfde ervaart als Thomas. Soms zal dat 

helemaal niet zo zijn en kan je vertellen hoe het bij jou zit.
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Het is niet de bedoeling dat je alle vragen ‘oplost’, zoals bij een toets. De vragen 

zetten je op weg om je eigen ervaringen met je vertrouwenspersoon te bespreken. 

Zo krijg je misschien tips over hoe je beter met de scheiding van je ouders kan 

omgaan. Als je echt niemand hebt om mee te praten, kan je misschien zelf een 

dagboek schrijven.

Het Dagboek begint met de periode waarin de ouders van Thomas veel ruzie 

maken. Daar komt een echtscheiding van. Later leert de moeder van Thomas een 

andere man kennen en vormt ze met hem een nieuw gezin.

Er zijn kinderen van wie de ouders niet gescheiden zijn, maar wel vaak heftig ruzie 

maken. Niet alle ruzies tussen ouders eindigen meteen ook in een echtscheiding. 

Die kinderen kunnen het eerste deel van het boek lezen. De rest van het boek is 

voor hen niet van toepassing. Het tweede deel is bestemd voor kinderen van wie 

de ouders wel gescheiden zijn. Als je in een nieuw gezin woont, kan je ook het 

derde deel lezen.

Ik hoop dat dit boek jou veel deugd doet.

Ludo Driesen
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