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Foar de kofje net eamelje! 

Ik sprak een Friestalige zuster over de kunst van het volhouden. Het Stay home, 

stay strong, stay positive prijkt zelfs op de bushokjes. Foar de kofje net eamelje 

is een gevleugeld woord dat een heilzame grens aangeeft. Niet klagen voor de 

koffie, mogelijk wel tijdens, maar daarna is het weer even klaar. Het aardige 

ervan is dat het wel ruimte biedt aan klagen. In onze cultuur is er sprake van 

positiviteitsdwang. Over alles moeten we positief zijn, er iets van leren, 

opsteken en aan overhouden. Dat is natuurlijk een waardevolle insteek, maar 

het mag niet zo zijn dat er helemaal geen ruimte is voor klagen. Er bestaat zelfs 

zoiets als de kunst van het mopperen. Ik las erover in een boek van de Deense 

psycholoog Svend Brinkmann. Hij pleit ondermeer voor aandacht voor het 

negatieve (!) in je leven en hij beschrijft een uitgebreide mopperpraktijk. Er is 

zelfs een zelfhulpboek voor mopperaars: Stop smiling, start Kvetching. 

Kvetching is een woord dat uit het Jiddisch afkomstig is en ‘mopperen’ is daar 

min of meer de vertaling van. Het is prettig om bij elkaar te zijn om te 

mopperen. Herkent u dat? Het geeft blijdschap en tevredenheid aan de 

deelnemers. Het geeft inhoud aan de gesprekken en een zekere 

eensgezindheid omdat er iets waarover samen gemopperd kan worden. Maar 

de kern is volgens Brinkmann: Het leven is hard en het helpt enorm om niet te 



doen alsof dit niet zo is. Het gaat ten diepste om de werkelijkheid onder ogen 

te zien en die te accepteren zoals die is. Dat geeft een vorm van menselijke 

waardigheid die in contrast staat met de altijd positieve persoon die bijna 

manisch volhoudt dat er geen slecht weer bestaat (maar alleen verkeerde 

kleding). Jawel, er bestaat wel degelijk slecht weer! En het kan bevrijdend zijn 

om erover te mopperen terwijl je binnenzit en warme thee drinkt (of buiten zit 

met een koud drankje). Mopperen kan je helpen om te leren leven met hoe het 

maar is. We kunnen niet alles oplossen, en mopperen kan helpen om dit te 

accepteren. Ik vond dat wel een inzicht, moet ik zeggen. Tegelijk weten we 

allemaal dat klagen ook iets is waarin je kunt blijven hangen. Dan helpt het om 

zo’n Friese zegswijze als een mantra te herhalen: Foar de kofje … en je zinnen 

te verzetten, een rondje lopen, stukje puzzelen, even in de tuin, belangstelling 

tonen voor een ander. Dauwtrappen tussen boterbloemen, raapzaad en 

fluitekruid  mag natuurlijk ook na Hemelvaartsdag. 

De Psalmen staan trouwens vol met klagen en zuchten. Ze geven stem aan wat 

een mens benauwt. Er is ruimte om te zuchten. Doe het maar. Het zal je 

opluchten. Die diepe zucht is als een gebed en wie weet welk lied er daarna in 

je bovenkomt? Zingen en zuchten gaan in ieder geval wonderlijk goed samen. 

Een mens komt er van op adem. 

 

Woord voor de dag Bijbellezing uit Handelingen 1: 1-11. Hemelvaart is voor 

velen vooral een vrije dag. Dat Jezus astronaut zou zijn geworden kan bijna 

niemand zich voorstellen of wat schelen. Bijbels gesproken is de wolk waarin 

Jezus wordt opgenomen die van Gods verborgen aanwezigheid. Het is de 

wolkkolom (Ex. 13,21) die het volk Israel voorgaat op hun weg door de 

woestijn. Om maar te zeggen: er is afscheid maar ook kracht die blijft en die 

ons verder leidt ook door deze tijd van stilstand en eerste aarzelende stappen. 
 

Moment van stilte Voor de mensen wereldwijd die in de verdrukking komen 

door de sociaaleconomische gevolgen van het Corona virus, mensen zonder 

werk en zonder middelen van bestaan, regelingen of uitkeringen, kinderen die 

niet naar school kunnen, honger lijden en gebrek en die nauwelijks perspectief 

hebben. Om noodhulp, een uitweg en nieuwe kansen. 
 

De internetviering van de ADS is vanaf zondagmorgen 10.00 uur op ieder 

moment te bekijken op: www.doopsgezind.nl . Volgende week zondag zendt 

RTV Oost de oecumenische Pinksterdienst uit vanuit onze kerk in Giethoorn. 
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