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Aan de lezer

Gordon Neufeld en ik kennen elkaar al jaren. We hebben elkaar ontmoet toen 

mijn vrouw Rae en ik hem om advies gingen vragen voor ons oudste kind. Onze 

zoon was toen acht jaar. We dachten dat we met een probleemkind te maken 

hadden. Gordon liet ons al snel inzien dat het probleem niet bij het kind of 

bij ons lag, maar bij de manier waarop we onze relatie met hem benaderden. 

Enkele jaren later maakten we ons zorgen om onze tweede zoon, die als jonge 

tiener ons gezag niet meer accepteerde en zelfs ons gezelschap leek te vermij-

den. We kwamen weer bij Gordon terecht, die ons vertelde dat we deze zoon 

van bij zijn leeftijdgenoten moesten terughalen. We moesten hem zien over te 

halen om weer een relatie met ons aan te knopen. Bij die gelegenheid hoorde ik 

voor het eerst over dr. Neufelds begrip oriëntatie op leeftijdgenoten, waarbij niet 

de ouders maar de leeftijdgenoten van het kind de grootste invloed uitoefenen. 

Gordon vertelde me over de vele negatieve gevolgen van die verschuiving, die 

kenmerkend is voor de hedendaagse samenleving. Ik heb sindsdien vaak reden 

gehad om dankbaar te zijn voor de inzichten die Rae en ik toen opdeden.

Gordon en ik hebben Laat je kind niet los! geschreven met de radicale bedoeling 

om de natuurlijke ouderschapsinstincten van mensen opnieuw aan te wakke-

ren. Als we daar met dit boek in slagen, zal veel van wat momenteel als wijsheid 

wordt gezien over de opvoeding en opleiding van kinderen, op zijn kop komen 

te staan. Wij gaan niet uit van wat ouders zouden moeten doen, maar van wie zij 

moeten zijn voor hun kind. We bieden inzichten in het kind, in de ontwikkeling 

van het kind en in de hedendaagse belemmeringen voor de gezonde ontwikke-

ling van onze kinderen. Vanuit die inzichten en vanuit de oprechte toewijding 

waarmee ouders hun kinderen opvoeden, ontstaat de spontane en zorgzame 

wijsheid die de bron vormt van succesvol ouderschap.

Tegenwoordig wordt ouderschap gezien als een stel vaardigheden die in 

lijn moeten liggen met wat experts aanbevelen. Deze obsessie is in wezen het 

gevolg van verloren intuïtie en van een verloren relatie met kinderen, die voor 

voorgaande generaties vanzelfsprekend was. Dat is ouderschap namelijk: een 

relatie. Door biologische banden of een huwelijk of adoptie komen we in die 

relatie terecht, maar alleen een wederzijdse band met ons kind kan die relatie 

zeker stellen. 

Zodra ons ouderschap zeker is gesteld, worden er natuurlijke instincten aan-

gewakkerd die met grotere wijsheid dan die van een of andere expert aangeven 

hoe we de jongeren onder onze vleugels moeten verzorgen en grootbrengen. 
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laat je kind niet los!

Het geheim is dat we de relatie met onze kinderen eer aan moeten doen bij alle 

interacties die we met hen hebben.

Het ouderschap wordt tegenwoordig ondermijnd, om redenen die we later 

zullen bespreken. We hebben te maken met veel verraderlijke concurrentie die 

onze kinderen bij ons vandaan wil lokken, terwijl wij bovendien van het opvoe-

den worden weggeleid. We beschikken niet meer over de economische en socia- 

le basis voor een cultuur die ouderschap ondersteunt en de missie ervan als 

heilig beschouwt. Voorgaande culturen konden er nog van uitgaan dat de hech-

ting van kinderen aan hun ouders stevig en langdurig was; wij hebben die luxe 

niet. Als moderne ouders moeten we ons bewust worden van wat er ontbreekt, 

van wat er niet werkt in de opvoeding en scholing van onze kinderen en tie-

ners. Dat bewustzijn zal ons voorbereiden op de uitdaging om een relatie met 

onze kinderen op te bouwen waarin wij, de verzorgende volwassenen, weer de 

leiding hebben, en niet meer hoeven te leunen op dwang en geforceerde gevol-

gen voor het verkrijgen van de medewerking, gehoorzaamheid en het respect 

van onze kinderen. In hun relatie met ons bereiken onze kinderen hun ontwik-

kelingsdoel: onafhankelijke, zelfgemotiveerde en volwassen personen worden, 

met waardering voor hun eigenwaarde en aandacht voor de gevoelens, rechten 

en menselijke waardigheid van anderen.

Laat je kind niet los! bestaat uit zes delen. In het eerste deel wordt uitgelegd 

wat oriëntatie op leeftijdgenoten nu precies is en hoe het verschijnsel zo diep 

heeft kunnen doordringen in onze cultuur. In het tweede en derde deel wor-

den de vele negatieve gevolgen van oriëntatie op leeftijdgenoten beschreven, 

respectievelijk op ons vermogen tot opvoeden en op de ontwikkeling van onze 

kinderen. Ook wordt in deze eerste drie delen de gezonde ontwikkeling van het 

kind beschreven, die in contrast staat met de verstoorde ontwikkeling die het 

gevolg is van een cultuur van oriëntatie op leeftijdgenoten. In het vierde deel 

wordt een programma voorgesteld voor het opbouwen van een blijvende band 

met onze kinderen, een relatie die kan dienen als veilige cocon voor hun vol-

wassenwording. In het vijfde deel wordt uitgelegd hoe we kunnen voorkomen 

dat onze kinderen door leeftijdgenoten worden weggelokt.

Dr. Neufelds achtergrond en ervaring als psycholoog en zijn zeer originele 

werk vormen de basis van onze centrale stelling en van het advies dat we bie-

den. In die zin is hij de enige auteur. Veel van de duizenden ouders en docenten 

die de afgelopen decennia Gordons seminars hebben bezocht, vroegen hem 

vol ongeduld: ‘Wanneer verschijnt uw boek?’ Dat de publicatie van Laat je kind 

niet los! niet langer wordt uitgesteld, is mijn bijdrage. Het plannen, schrijven en 

vormgeven van het boek is onze gezamenlijke inspanning geweest. 
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aan de lezeR

Ik ben trots dat ik kan helpen om Gordon Neufelds transformerende ideeën 

onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Het was de hoogste tijd 

en we zijn elkaar dankbaar voor de vriendschap en de professionele relatie die 

we hebben opgebouwd waardoor het mogelijk was om dit boek te schrijven. We 

hopen – sterker nog, we geloven er rotsvast in – dat ook de lezer vindt dat onze 

samenwerking tot iets moois heeft geleid.

We willen ook onze redactrices, Diane Martin in Toronto en Susanna Por-

ter in New York, bedanken. Diane zag al van meet af aan welke mogelijkhe-

den dit werk bood en heeft het altijd van harte gesteund. Susanna heeft met 

veel geduld en expertise een nogal hoogdravend en log manuscript herwerkt 

en heeft met haar treffende suggesties geholpen om er een lichter en overzich-

telijker geheel van te maken, waarin onze boodschap duidelijker overkomt. Het 

resultaat is een boek dat de lezer aangenamer zal vinden en waar de schrijvers 

zeker tevredener over zijn.

Gabor Maté, M.D.
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