
M
A

A
T

 IS EEN DEUGD

De kunst van het genieten
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1. W
aar geniet je van?

B Vergelijk jouw woordspin met die van degene die naast je zit.

C  Lees de tekst uit het Nederland etymologisch woordenboek. Vul eventueel je 
woordspin aan.
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Opdracht 1
Wat is genieten?
A Wat roept het woord ‘genieten’ bij jou op? Maak een woordspin.

1.1 Wat is genieten?

Heb jij dat ook wel eens? Je gaat iets leuks 
doen en iemand zegt tegen je: O, genieten 
joh! Het is haast een opdracht. Misschien 
zeg je het zelf ook wel eens tegen iemand. 
Tijdschriften en reisbureaus kunnen er ook 
wat van: mediterraan genieten, zomers 
genieten, het absolute genieten. Blijkbaar 
is genieten iets heel belangrijks…
Maar wat is dat eigenlijk: genieten? En: 
hoe doe je het?
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1. W
aar geniet je van?

1.2  Matigheid

De deugd matigheid gaat over de kunst 
van het genieten. Matigheid is de houding 
die je in staat stelt op de juiste manier 
om te gaan met wat je lekker vindt. Deze 
deugd zorgt ervoor dat je niet alleen 
maar doet wat je begeert, maar dat je de 
juiste maat weet te vinden. Waarom is dat 
belangrijk? 

Wie de juiste maat weet te houden:
• doet zichzelf niet te kort.
•  neemt niet meer dan nodig is en 

laat voldoende over voor een ander. 
Wie geen maat weet te houden, bijvoor-
beeld iemand die te weinig slaapt, heeft 
daar de volgende dag last van. Wie liever 
slaapt dan iets doet, wordt een luilak. 

Opdracht 2
Bij een deugd gaat het om het juiste midden. De kunst van het echte genieten 
ligt tussen overmaat en onthouding. Praat met de klas over de volgende vragen. 
Definieer met elkaar een antwoord.
A Wat is overmaat, te veel genieten? Bedenk concrete voorbeelden.

B Wat is onthouding, te weinig genieten? Bedenk concrete voorbeelden. 

C Wat is er ‘mis’ met overmaat en onthouding?

D Wat is het juiste midden?

 

Opdracht 3
Bij opdracht 2 zijn verschillende voorbeelden van extremen aan de orde gekomen. 
Verdeel de onderwerpen over de groepjes. Elk groepje zoekt meer informatie over 
het onderwerp en presenteert dat de volgende les aan de klas. 

De presentatie kent de volgende onderdelen:
A Een korte inleiding op de probleemsituatie (ontstaan, kenmerken, preventie).
B Gevolgen op korte termijn.
C Gevolgen op lange(re) termijn. 
D  Als het te vinden is: 

- een overzicht van hoeveel mensen in Nederland/Europa hier last van hebben 
- welke zorg er beschikbaar is.

E  Interactie met de klas: betrek de luisterende klasgenoten bij het onderwerp door 
vragen, een opdracht, ….
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2. Extreem
Opdracht 4
Maak aantekeningen bij de presentaties.

2.1 Matig je oordeel

Matigheid is een midden tussen te kort 
en te lang, te veel en te weinig. De deugd 
maat houdt precies het juiste midden 
tussen twee extremen. 

Matigheid dus. Maar pas op dat je het 
niet omkeert: iemand die dik is, is niet 
per definitie  iemand die geen maat weet 
te houden. Iemand die dun is ook niet 
trouwens.  

Matig je in je oordeel :-)

Opdracht 5 
Volgende les komt er een gast in de klas: een ervaringsdeskundige, die meer 
kan vertellen over een leven zonder matigheid op een bepaald gebied.
A Bespreek met elkaar hoe je je opstelt tijdens het gesprek: welke houding 
heb je?

B Bespreek met elkaar wat jullie willen weten van de ervaringsdeskundige. 
Noteer de vragen.

Iemand eet veel 
meer dan nodig.  

Gulzigheid maakt  dik.

Matigheid

Iemand eet veel 
minder dan nodig.
Schadelijk voor de 

gezond heid.
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3. Ervaringsdeskundige

Aantekeningen/vragen:

VRAAG:

VRAAG:

VRAAG:
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4. M
ateloos genieten?!

Opdracht 6    
A Wat heeft je het meest geraakt in het verhaal van de ervaringsdeskundige? 

B Waarom?

4.1 Optimaal genieten

Hoe vind je nu dat midden tussen te veel 
en te weinig? Dat is niet altijd en voor 
iedereen hetzelfde. Zo heeft de één meer 
slaap nodig dan de ander. Toch is er een 
richtlijn. Die kun je leren door te letten op 
iemand die optimaal omgaat met wat hij 
aangenaam vindt, een voorbeeldpersoon. 

Bijvoorbeeld iemand die kan genieten 
van gezelligheid met vrienden, eten en 
drinken, maar ook de verleiding kan 
weerstaan om tot diep in de nacht te 
blijven hangen, zodat hij de volgende dag 
zijn werk weer goed kan doen.

Shoot, ik moet nu mijn 
leven beteren en 

proberen iets goeds te doen 
voor het te laat is

Shoot, ik kan maar beter 
nu die sportwagen 

kopen en gaan genieten voor 
het te laat is!
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4. M
ateloos genieten?!

Opdracht 7 
Maak een mindmap over de vraag: Waarom is het zo moeilijk om maat te houden?
A  Pak het grote papier en schrijf in het midden de vraag op. Maak er ook een 

kleine tekening bij om de vraag te illustreren. 
B  Verbind takken aan de vraag. 

Kies een gekleurde stift en teken een tak van de middelste afbeelding naar 
buiten. Schrijf op deze tak een antwoord bij de vraag. Teken met andere kleuren 
ook nog een aantal andere takken. Gebruik één antwoord per tak 

C  Verbind grote takken met subtakken. Die subtakken gaan dieper op het antwoord 
in. 

D  Blijf tekenen. Teken plaatjes bij de subtakken, maar vervang ook woorden door 
plaatjes. 
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4. M
ateloos genieten?!

 Opdracht 8
Schrijf een dagboekpagina over een stukje van jouw worsteling met maat houden. 
Waar zit jouw zwakke plek? Hoe ga je daar mee om?

Opdracht 9 
Neem de volgende les iets lekkers mee, iets waar jij echt 
van geniet. Zorg dat alle klasgenoten het kunnen proeven. 
Presenteer op een leuke/handige/grappige manier.
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5. Sm
aak

5.1 Ieder zijn smaak…
Zoet, zout, zuur, bitter. Ieder zijn smaak. 
Maar vraag je een groepje mensen wat ze 
écht niet lusten, dan antwoordt de helft: 
spruitjes. Hoe kan dat toch? Zo’n mooi 
groen knolletje, zo barstensvol vitamine 
A, B1, C, kalium, magnesium, fosfor en 
vezels. Wist je dat spruitjes: 
• Minikooltjes zijn?
• Al door de Romeinen gegeten werden?
•  Op nummer 2 staan in de top 10 

gezonde groenten?
• Een positief effect hebben op je huid?
•  Na het eten ervan in je lichaam enzymen 

aanmaken die schadelijke stoffen zoals 
vrije radicalen neutraliseren?

•  Volgens sommige wetenschappers 
een goede bescherming bieden tegen 
ondermeer borst- en darmkanker?

Wat wil je nog meer? 
Proef ze nu toch eens… 

Ode aan de spruit

Aan goddelijk genie ontsproten,
Hoogtepunt der haute cuisine,
Parel tussen lof en kroten,
Spruit, ik heb u lief!

De stam omhoog! De spruit eruit!
Zoals gij groeit is hoe gij zijt.
Zowel de kogel als het kruit,
Eén brok vitaliteit.

Niet lomp en groot als kolen,
Of nietig en klein als een erwt.
Uw rond vult precies het hol van mijn mond
Uw vorm en uw maat zijn perfect.

Uw blaadjes omstrelen uw blaadjes
Om blaadjes en zo gaat het door.
strak en wit uw kern van blaadjes.
Een roos zijt gij in het groen.

Op mijn tong geeft gij uw smaak bloot,
Uw hemels bitter en zoet.
Proef ik u, mijn vreugd is groot.
Wat is het leven goed!

Aan goddelijk genie ontsproten,
Hoogtepunt der haute cuisine,
Parel tussen lof en kroten,
Spruit, ik heb u lief!

Arjen Uittenbogaard
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Colofon

Dit katern is tot stand gekomen in het kader van het 
RaakPubliek-project Moreel Competent. Het is geschreven 
in opdracht van het Lectoraat Morele Vorming van de 
Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Het lectoraat doet 
praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt kennis en verzorgt 
lezingen, publicaties en cursussen op het gebied van morele 
vorming in het onderwijs.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het lectoraat.

We hebben geprobeerd alle eigenaars van de illustraties te 
achterhalen. Mocht u kunnen aantonen dat u rechten heeft 
op illustraties, dan verzoeken wij u dit te melden aan via 
lectoraatmv@gh-gpc.nl.
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(Educatieve Academie Zwolle, www.gh.nl)
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