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VOORWOORD

door Nicky Gumbel

Al heel wat jaren heb ik er bij Nicky en Sila Lee op aangedrongen dat ze dit 
boek zouden schrijven. En dat is niet zonder reden.

Ten eerste zijn ze zelf de beste ouders die je je kunt voorstellen. Hun vier 
kinderen zijn heel beleefd en vriendelijk; ze lachen veel. Het is nooit een straf 
om bij hun gezin in de buurt te zijn.

Ten tweede verzorgen ze in de kerk van Holy Trinity Brompton al veertien 
jaar lang ouderschaps- en opvoedingscursussen. In de loop van de jaren heb-
ben ze een gigantische hoeveelheid materiaal verzameld dat heel praktisch is en 
van veel inzicht getuigt. Alle leerpunten en ervaringen hebben ze voortdurend 
aangescherpt, zodat alle ouders er wel wat aan kunnen hebben, ongeacht hun 
achtergrond of situatie.

Ten derde heeft de wereld dit heel hard nodig. Het gezin staat flink onder 
druk, en veel ouders kunnen wel wat hulp gebruiken.

Ik hoop en bid dat veel ouders door dit boek, net als wij, mogen profiteren 
van de wijsheid en bemoediging die Nicky en Sila te bieden hebben.

Nicky is al meer dan dertig jaar mijn allerbeste vriend. We hebben samen 
op school en op de universiteit gezeten. Ik heb me altijd al aan hem kunnen 
optrekken en veel van hem geleerd. In 1974 is hij christen geworden, en dank-
zij hem heb ik twee dagen later ook Jezus leren kennen. Sila en hij zijn in 1976 
getrouwd; Pippa en ik volgden hun voorbeeld anderhalf jaar later. Onze kinde-
ren zijn ongeveer even oud, en hoewel Nicky en Sila en Pippa en ik samenwer-
ken en bij elkaar om de hoek wonen, zijn we met onze gezinnen ook vaak 
samen op vakantie geweest.

De afgelopen dertig jaar heb ik kunnen zien hoe Nicky en Sila hun ouder-
schap vormgegeven hebben. Voor mij is het zonder meer duidelijk dat ze heel 
wat waardevolle dingen door te geven hebben. In hun huwelijk en hun gezins-
leven hebben ze ons een geweldig voorbeeld gegeven. We zijn hen dankbaar 
voor alle wijsheid en hulp die ze ons geboden hebben bij het opvoeden van 
onze eigen kinderen.
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Voorwoord

Er zijn niet veel dingen die zo’n positieve invloed op iemands leven kunnen 
hebben als goed ouderschap. Slecht ouderschap kan daarentegen een verwoes-
tend effect hebben op zowel de individuele personen die erbij betrokken zijn 
als op de samenleving als geheel. In onze huidige cultuur is er veel steun voor 
de gedachte dat een kind behoefte heeft aan ouders die een stevig en positief 
rolmodel zijn. Veel ouders hebben echter vaak het gevoel dat ze er niet in sla-
gen hun taak te vervullen en zijn gefrustreerd over hun onvermogen om goed 
op het gedrag en de houding van hun kinderen te reageren.

Hoe zit dat? Is goed ouderschap iets dat sommigen van nature bezitten 
maar anderen niet? Of kun je leren om een goede ouder te zijn?

In dit boek laten Nicky en Sila zien dat goed ouderschap wel degelijk te 
leren is. Het bestaat: een gezinsleven dat voor zowel ouders als kinderen op een 
positieve wijze voldoening geeft. Het boek dat u in handen heeft is bedoeld om 
ouders te helpen om doelgericht en creatief na te denken over de manier 
waarop ze een gezond gezinsleven kunnen opbouwen.

Het is mijn vaste overtuiging dat er in dit boek voor iedere ouder wel een 
opbouwend leerpunt schuilgaat. Het zal veel lezers helpen om de problemen 
die ze bij de opvoeding van hun kinderen kunnen tegenkomen, te vermijden 
of op te lossen. Anderen zullen merken dat dit boek hen helpt om zich als 
goede ouders nog verder te verbeteren.
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DANKBETUIGINGEN

De totstandkoming van dit boek heeft veel meer tijd in beslag genomen dan 
we verwacht hadden. Zonder de aanmoedigingen en de hulp van een aantal 
mensen zou het nooit afgekomen zijn. Daarom willen we onze dank uitspre-
ken aan iedereen die ons door het schrijf- en herschrijfproces heen is blijven 
steunen en ons aangemoedigd heeft om niet op te geven. Met name danken we 
Nicky en Pippa Gumbel omdat ze ons het vertrouwen gaven dat we ouders 
echt iets te bieden hadden. De jarenlange vriendschap tussen hun gezin en het 
onze betekent heel veel voor ons en onze kinderen. Het geeft ook altijd veel 
plezier, zoals die keer dat we door zware sneeuwval zes uur lang op het vliegveld 
van Chicago vastzaten met zeven kinderen en één rugbybal.

Onze twee redacteuren zijn onvermoeibaar geweest in de hulp die ze ons 
geboden hebben: eerst Jo Glen, die het moest overdragen toen ze schooldirec-
teur werd, en vervolgens Ali Briston, die het hele project met ons heeft afge-
rond. Bedankt voor jullie deskundigheid, enthousiasme en creativiteit, en 
vooral voor het plezier waarmee we hier samen aan gewerkt hebben.

We zijn Charlie Mackesy dankbaar, die ons gezin heel goed heeft leren 
kennen doordat hij een aantal jaren bij ons gewoond heeft. We danken hem 
voor zijn gevoel voor humor en zijn kunstzinnigheid die in de cartoons in dit 
boek te zien zijn.

Er zijn nog tal van andere personen die op allerlei manieren aan de tot-
standkoming van dit boek hebben bijgedragen. In het bijzonder bedanken we 
alle kinderen (of ze nu nog steeds kind zijn, of inmiddels volwassen geworden 
zijn) die ons op een fantastische manier geholpen hebben door te vertellen over 
hun eigen ervaringen. (In sommige gevallen hebben we hun namen veranderd 
om te voorkomen dat ze zich in de toekomst in verlegenheid gebracht zouden 
voelen.) We bedanken ook alle ouders die iets uit hun persoonlijke ervaring 
met ons gedeeld hebben, en ons zo een inkijkje in alle ups en downs van het 
ouderschap hebben gegeven. Jullie zullen vele anderen die zich in dezelfde 
positie bevinden inspireren, daar zijn we van overtuigd.

Een dankwoord aan de vele personen die ons geholpen hebben door het 
manuscript te lezen en veranderingen of toevoegingen voor te stellen. We willen 
in het bijzonder John en Diana Collins bedanken, voor de grote hoeveelheid tijd 
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Dankbetuigingen

die ze gegeven hebben om het manuscript nauwgezet te lezen en het met hun 
wijsheid en inzichten aan te vullen. 

We willen ook onze dank uitspreken aan Katherine Boulter en Linda van 
Tinteren, die het manuscript met zo veel vaardigheid en geduld keer op keer 
hebben uitgetypt – en die gedurende de periode die nodig was om dit boek te 
schrijven zelf verloofd en getrouwd zijn, en hun eigen kinderen gekregen heb-
ben!

Nog twee dankwoorden zijn hier ten slotte op hun plaats: om te beginnen 
aan onze eigen ouders, die ons op een liefdevolle, leuke en veilige manier opge-
voed hebben en ons een voorbeeld van goed ouderschap gaven dat ons zo veel 
heeft geholpen toen we zelf kinderen kregen. En last but not least aan Kirsty, 
Benj, Barny en Josh – zonder jullie hadden we dit boek nooit kunnen schrij-
ven. Bedankt dat jullie zulke heerlijke personen zijn geworden (en dat ondanks 
al onze fouten en de ontelbare slapeloze nachten die jullie ons als baby en later 
als tiener bezorgd hebben). Ook Rick en Tamsin mogen niet ongenoemd blij-
ven, die tegenwoordig bij ons gezin horen omdat ze met Kirsty en Benj 
getrouwd zijn. Het is alsof we er een nieuwe zoon en dochter bij gekregen 
hebben, maar dan zonder de moeite die de opvoeding kost. We zijn bijzonder 
blij met de uitstekende manier waarop jullie ouders zich van hun taak gekwe-
ten hebben!

Nicky en Sila Lee
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INLEIDING

Voordat ik trouwde had ik zes theorieën over de opvoeding van kinderen; 
nu heb ik zes kinderen en geen enkele theorie meer.

John Wilmot
Graaf van Rochester

We kennen allemaal van die momenten in ons leven die veel moed vergen. 
Je kinderen meenemen naar een huis waar een wit tapijt ligt is er zo een.

Erma Bombeck
Columnist

Rimpels zijn erfelijk. Ouders krijgen ze van hun kinderen.
Doris Day

Actrice
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Inleiding

Ouderschap. Het is een baan waarop je vrijwel niet voorbereid bent. Je leert het 
niet op school en kunt er geen examen in doen. Een enkeling heeft misschien 
eens een cursus gevolgd, maar de meeste mensen niet. Je wordt er ook nauwelijks 
voor betaald, afgezien van die paar honderd euro kinderbijslag per kwartaal.

Maar als je je pasgeboren baby voor het eerst in zijn wiegje legt, dan zal het je 
vast net zo vergaan als velen van ons. Opeens dringt het tot je door: dit is de 
allerbelangrijkste baan die er is en ik heb geen flauw idee hoe ik het moet aan-
pakken.
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Inleiding

Het krijgen van kinderen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich 
mee. Aan jou wordt de opdracht toevertrouwd om het leven van mensen te 
vormen, echte mensen met al hun mogelijkheden om goed of kwaad te doen. 
Af en toe komt het heel slecht uit. Ze verstoren je nachtrust, ze dwarsbomen je 
plannen, ze roepen allerlei sluimerende en ongerichte gevoelens in je op. Maar 
ook: als jij je best doet om hen dingen bij te brengen, leer jij op jouw beurt van 
hen. Ze leren je wat het betekent om je op te offeren. De totale afhankelijkheid 
van een baby, het feit dat hij helemaal niets voor je terug kan doen en zelfs geen 
‘dank je wel’ kan zeggen, dat alles maakt dat je minder zelfzuchtig wordt. Het 
dwingt je om te veranderen, volwassen te worden, aan de behoeften van een 
ander te denken, de drempel van je verveeldheid te verhogen, geduld te leren, 
je onzekerheid een plek te geven, meer mens uit één stuk te worden. Kinderen 
leren je om lief te hebben.
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Inleiding

Ouderschap is een roeping die hoger is dan het najagen van ons eigen geluk. 
Het kost je echt iets – vermoeidheid, zorgen en in sommige gevallen de afschu-
welijke pijn van het verliezen van een kind. Maar het kan ook een beloning 
opleveren die beter is dan wat dan ook: de diepe liefde die een ouder voelt voor 
zijn kind en het voorrecht dat je weet dat je eraan bijgedragen hebt om een 
leven vorm te geven.

Sommigen van ons zijn er meer aan toe dan anderen, maar in wezen is er 
niets dat je op de gevolgen van de komst van je eerste kind kan voorbereiden. 
En wijzelf hoorden absoluut bij die ‘anderen’. 

Nicky
Sila en ik woonden in Japan toen we ontdekten dat we ons eerste kind zouden krij-
gen. Twee weken voordat ze uitgerekend was, maakte Sila me midden in de nacht 
wakker omdat ze dacht dat haar vliezen gebroken waren. We hadden er geen idee van 
hoeveel tijd we nog hadden, maar ik had de taak om de tas met het meest noodzake-
lijke in te pakken, voor we naar het ziekenhuis konden vertrekken. Onder de douche 
vandaan riep Sila dat er een handige lijst te vinden was achter in een boek dat ze van 
een vriendin in Engeland gekregen had. Ik vond het boek en begon als een razende in 
te pakken, bang als ik was om ook maar iets over het hoofd te zien.

‘Handdoek, nachthemd, badjas’, dat leek niet zo ingewikkeld. Maar daarna 
‘een tennisbal in een sok’. En zo rende ik om kwart over twee in de nacht als een gek 
ons hele huis door op zoek naar een tennisbal. Het drong tot me door dat er toch 
wel meer bij het krijgen van een kind kwam kijken dan ik gedacht had. Pas een 
paar weken later kwam ik erachter dat de tennisbal hielp om de rugpijn te vermin-
deren als je hem tijdens de bevalling tegen je onderrug legde.

‘Citroen en honing om te drinken voor de dorst en om de energie tijdens de 
bevalling op peil te houden.’ De tijd begon te dringen, en snel perste ik een citroen 
uit en deed het sap met een paar flinke lepels honing in een jampotje. Toen ik de tas 
later uitpakte en dit brouwsel op Sila’s nachtkastje zette, leek het net een urinemon-
ster. (Ik had het stukje waarin stond dat je het moest verdunnen over het hoofd 
gezien.) En toen ik Sila voorstelde dat ze er een slokje van kon nemen, zag ik uit 
mijn ooghoek dat een van de Japanse vrouwen die ook aan het bevallen was, een 
raar gezicht trok. Waarschijnlijk dacht ze dat het een of ander vreemd westers mid-
deltje tegen de pijn was.
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Inleiding

Sila
Ik had veel gelezen over wat een ‘natuurlijke bevalling’ genoemd werd, en dacht in 
mijn naïviteit dat ik zo’n beetje zelf kon bepalen hoe ik mijn kind op de wereld wilde 
zetten. De verloskamer bleek echter bepaald niet de juiste omgeving om aan een 
‘natuurlijke bevalling’ te denken. Hij had meer weg van een middeleeuwse martelka-
mer. Snel werd ik naar een uiterst ongemakkelijk uitziend metalen bed gebracht, met 
aan het ene uiteinde een stang dwars over het bed en aan het andere twee verhoogde 
opstapbeugels. De hele constructie was duidelijk ontworpen voor vrouwen die een heel 
stuk kleiner zijn dan ik. Ik had niet de energie (en kende niet genoeg Japans) om te 
protesteren. Toen ik probeerde erop te klimmen, bleef ik met mijn voeten in de beugels 
vastzitten. Maar het leed was snel geleden toen ons kind geboren werd. Alle ellende 
verdween als sneeuw voor de zon.

 
Nicky
De andere aanstaande moeders in de verloskamer waren zeer verbaasd dat ik daar 
was, maar dat was niets vergeleken met de ontzetting van de vroedvrouw die Sila 
zou helpen. Voor haar was de aanwezigheid van de vader (en een buitenlander nog 
wel) een even nieuwe ervaring als de geboorte van ons kind dat voor mij was. Pas 
toen ze begrepen had dat ik haar aanwijzingen misschien zou moeten vertalen, 
begon ze een beetje te ontdooien. We zijn alweer meer dan 25 jaar uit Japan weg, 
en ik herinner me niet veel Japanse woorden meer. Maar er zijn twee zinnetjes die 
ik nooit zal vergeten: ‘Ha-ha shté kudasai!’ wat ‘hijgen alsjeblieft!’ betekent, en 
‘ikinde shité kudasai!’ wat ‘persen alsjeblieft!’ betekent. Vlak na de derde keer dat 
de vroedvrouw ‘ikinde kudasai!’ gezegd had, kwam onze dochter met een harde 
kreet van protest tevoorschijn.

Kirsty werd zes dagen voor Pasen geboren. Onder een stralend blauwe hemel 
reed ik naar huis terug. De kersenbomen zaten vol bloesem en de wereld was mooier 
dan ik me kon herinneren. Het was nog heel stil op straat, maar ik reed voorzich-
tiger dan ooit, zo duidelijk voelde ik de nieuwe verantwoordelijkheid die op mij 
rustte. Voor het eerst in mijn leven was er iemand die volledig van mij afhankelijk 
was, en ik wilde dat het haar aan niets zou ontbreken.

Het valt niet mee om de complexe golf van gevoelens te omschrijven die over je 
heen komt wanneer je eerste (of je tweede of derde) kind geboren wordt, dat zal 
iedere ouder herkennen. Ik werd overweldigd door een gevoel van vreugde en trots, 
vermengd met opluchting en, om eerlijk te zijn, verbazing. Daar was zomaar een 
echt, levend en ademend persoontje dat wij op de wereld hadden gezet.


