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Omgaan met rouw en verdriet van kinderen, thuis en op school, is niet 

gemakkelijk. Kinderen kunnen rond dood en doodgaan soms keiharde vragen 

stellen, waar je niet altijd raad mee weet. En wanneer een kind overspoeld wordt 

door verdriet en emoties, zitten veel ouders en leerkrachten nogal eens met de 

handen in het haar. Enerzijds omdat ze zelf volop in een rouwproces gewikkeld 

zijn, anderzijds omdat ze zich onthand voelen om adequaat met vragen en 

gevoelens van kinderen om te gaan. 

Als leerkracht aan een Vlaams Pedagogisch Instituut werd Hilde Debacker 

herhaaldelijk geconfronteerd met deze problematiek en schreef daarover niet 

alleen een inspirerend, maar ook praktisch bruikbaar boek: Een kind in rouw. In 

dit boek gaat ze in op vragen als: Hoe ga je om met het verdriet van kinderen? 

Zijn er dingen die je zeker niet mag doen? Welke antwoorden zijn goede 

antwoorden? Moet je God betrekken in je praten over de dood? Zijn er praktisch 

hulpmiddelen te vinden? Kun je kinderen meer weerbaar maken, zodat ze beter 

kunnen omgaan met verlies? Vragen die in het eerste deel van het boek aan de 

orde komen. In dit deel gaat de auteur ook in op de schoolsituatie: opvang in de 

klas, de functie van verhalen en rituelen, praktische richtlijnen voor de begrafenis. 

In het tweede deel worden vier instrumenten aangereikt om op school om te gaan 

met rouw en dood: boeken (een selectie van vrijwel alle, tussen 1985 en 1995 

verschenen (prenten)boeken over kind en dood), de inrichting van een stille hoek, 

het houden van een afscheidsritueel, gebruik maken van fotomateriaal, gebeden 

en bijbelverhalen. 

Met dit boek heeft Debacker veel ouders en leerkrachten een waardevolle dienst 

bewezen: juist vanwege de sterke praktijkgerichtheid en concrete suggesties is 

het uitstekend bruikbaar in de thuissituatie en op school. Van harte aanbevolen. 

 

  

 

 


