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Ontevreden  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 2 

 

 

In de twee weken rond Pinksteren – van 29 mei t.m. 9 juni – werken we bij Trefwoord rond het thema 

“Ontevreden”. 

Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen 

op het eten of zeuren als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? 

Zijn we misschien verwend?  

Of hoort ’t er gewoon een beetje bij, bij ons mens zijn?  

Boeiend genoeg in ieder geval om er met de kinderen eens bij stil te staan. 

Klagen kan immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er 

onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos en zorgt al snel voor een 

onaangename sfeer.  

Met kinderen gaan we dat verkennen.  

 

De kinderen horen de bijbelverhalen over het joodse volk dat eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen 

slaven meer, ze zijn vrij. Ze mogen gaan en staan waar ze willen.  

Het Beloofde Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er 

de honger en de dorst in de woestijn. En daar begint het gemopper 

en geklaag. Waren ze niet beter af in Egypte? Liever slaaf met 

volle buik dan een vrij mens met honger?  

De zware tocht duurt veertig jaar. Dat heeft vooral een 

symbolische betekenis: het verwijst naar de leerschool die ‘leven’ 

heet. Niet alles in het leven is leuk, er zijn ook tegenvallers en 

teleurstellingen. Je krijgt je zin niet, voelt je tekortgedaan. Wat 

doe je daarmee? Blijf je hangen in gemopper en gezeur, dan kom 

je nooit vooruit.  

 

De kinderen in de onderbouw komen regelmatig ‘Mopperpot’ 

tegen, die altijd wat te mopperen heeft. Maar langzamerhand gaat 

hij anders kijken, wordt hij vrolijker en op het laatst zelfs een ‘moppenpot’. 

De oudere kinderen horen bijgaand gedicht (met nog 5 extra coupletten) en staan stil bij de ‘zeurmuur’ 

(zie afbeelding). Ze bedenken hoe het gemopper op de zeurmuur kan veranderen in een klavertje vier 

dat iets anders vertelt, zoals… 

 Wees tevreden: kijk niet naar wat je mist maar waardeer wat je hebt. 

 Kijk verder: heb oog voor het verhaal achter het gemopper.  

 Doe er iets mee: zoek naar oplossingen.  

 En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen:  

Zo, en nu is het klaar! 

 

4 en 5 juni is het Pinksteren. De vrienden van Jezus zijn verbaasd en 

onzeker na de Verrijzenis van Jezus en de leegte van Hemelvaart. Met 

gemopper zou alles zinloos zijn. Ze krijgen de Geest… en zo kunnen ze het 

verhaal van Jezus met een positieve kracht doorvertellen. 

Mopper en Kont 
 
'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen: 
in de wereld gaat het fout. 
In de tropen te veel hitte. 
Op de polen veel te koud.' 
 
'Oh,' zegt Kont, 'het is een zooitje. 
Er is echt van alles mis. 
In de lucht vermoeide vogels. 
In de zee bedorven vis.' 
 
En zo mopperen ze beiden 
op hun hoekje van de bank. 
Over alles wat niet goed is. 
Over narigheid en stank. 
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