EN TOCH WAS HET EEN LEUKE TIJD
Op maandag 27 mei bracht Karien van Assendelft, alias De
Zwambtenaar samen met andere kunstenaars van Zona’s Kiosk een
bezoek aan Brunswijck. De Zwambtenaar verzamelt verhalen,
klaagzangen en levenswijsheden in haar kaartenbakarchief en geeft
die weer terug aan bewoners in de vorm van wijze tegels, grappige
teksten op de ramen of een verhalend tafelkleed. De Zwambtenaar
is onlangs bevallen van een zoontje en vroeg de bewoners en
bezoekers van Brunswijck om opvoedkundig advies. De verhalen uit
eigen kindertijd en ervaringen met opvoeden die vervolgens naar
boven borrelden zijn goud waard voor de Zwambtenaar. Hiermee kan
zij met een gerust hart de opvoeding ter hand nemen.
Heel hartelijk dank aan alle deelnemers!

“ Vind je ze niet wijs, de kinderen van tegenwoordig? Ze worden al
zo wijs geboren, in de positieve maar ook negatieve zin. Ze mogen
tegenwoordig meer dan vroeger. Maar ze zijn wel sneller volwassen.
Bijdehanter. Door televisie sta je met de hele wereld in contact,
je hebt een breder bezit van woorden.
Je moet ze wel vrij laten, niet zo er achterheen zitten want ze
zijn er al vroeg bij.
Vroeger, als ze gingen dansen dan gingen we ze brengen en ophalen,
dat moest wel zo.
Wij zijn veel braver opgevoed. Niet voor je beurt praten.
En een grote mond hoorde er niet bij. Wij zouden dat vroeger niet
gehoeven hebben. Wij zijn gedrild. Mijn vader was militair.

Wij hadden altijd zo’n tafelgesprek thuis. Of onder de afwas. Maar
dan moest ik altijd even naar de wc en in de tussentijd was de
afwas klaar.
In mijn tijd hoefden jongens niks te doen.
Je moet ze niet alles toelaten. Mijn zoon at altijd de hoekjes van
de koekjes af.
Naarmate je ouder wordt, zie je dat je ouders gelijk hebben. Goed
luisteren naar je ouders. Ik heb dat juist niet gedaan, je maakt
fouten. Als je zo jong bent wil je op ontdekkingsreis, dan wil je
alles weten, grenzen verleggen.
Ik was het kleintje. Ik wilde meekomen. Dat heeft me wel geholpen,
zo ben ik gevormd. Toen niet, het was altijd herrie. Ik was
ondeugend, een haaipin.
Ik ben de bioscoop wel eens uit gestuurd. Je moest 15 jaar zijn.
Dat was juist het leuke, hoe stiekemer hoe leuker. En dan dachten
we dat onze moeder al in bed lag!
Als er wat gebeurde wat niet mocht dan kon je het nakijken in de
hooiberg.
Kinderen kunnen ook heel moeilijk zijn. ’t Is heel niet zo simpel.
Mijn moeder zou zeggen: kinderen op de wereld brengen is een heel
karwei. Opvoeden is heel moeilijk. De waarde van het leven
overbrengen: verdraagzaamheid, lief zijn voor elkaar, door dik en
dun. Liefde en moed inspreken.
Ze zijn al veels te snel groot.
Geniet er maar van als ze klein zijn, die knuffels.”
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