La historia

de

Deze presentatie neemt je mee doorheen het leven van Jean-Baptiste de La Salle. Het
verhaal werd ontworpen door Equipo Distrital de Materiales Lasalianos van het district
ARLEP (Spanje-Portugal). We zorgden zelf voor de vertaling en aanpassing aan onze
eigen context.
Elk van de afbeeldingen gaat vergezeld van een stukje tekst dat kan dienen als basis
voor je verhaal. Het verhaal wordt ook op vertelplaten aangeboden via het VLP.
Dit verhaal "staat alleen" en kan in de klas worden geplaatst,
thuis of op andere plaatsen om beetje bij beetje het leven van Jean-Baptiste De La Salle
te leren. De prenten kunnen samen met Kamishibai ontleend worden op het DLSC. We
hopen dat dit materiaal, dat is voorbereid om de 300e verjaardag van de dood van onze
stichter te vieren, een aantrekkelijk en nuttig hulpmiddel is.

Wie ben ik?
Hallo, jongens en meisjes! Mijn naam is Jean-Baptiste de La Salle.
Ik ben hier om je het verhaal over mijn leven te vertellen.
Ik leefde meer dan 300 jaar geleden ... Dat is lang geleden, niet?
Toen had ik de droom om scholen te openen waar arme kinderen konden leren en leven.
Nu ben ik erg blij om bij jullie te zijn en te zien dat deze droom uitkomt.
Vandaag leef ik nog steeds in jou en de lasalliaanse scholen.
Ik begin mijn verhaal bij het begin:
Ik ben geboren op 30 april 1651 in Reims (Frankrijk).
Mijn vader, Louis de La Salle, was de raadsman van de koning. Mijn moeder, Nicole
Moët, kwam uit een familie van de adel.
We waren een grote gezin.
Ik had zeven broers en drie zussen.

Ik ben een vriend van Jezus
Mijn grote voorbeelden waren mijn ouders en mijn grootmoeder.
Mijn grootmoeder kon prachtige verhalen vertellen.
Meestal vertelde ze verhalen over het leven Jezus
en de mensen die wilden leven net zoals Hem.
Ik wilde ook heel graag zijn zoals de mensen die leven als Jezus,
daarom bad ik elke nacht voor Jezus.

Een grote en gelukkige familie
Ik was een heel gelukkig kind.
Ik speelde met mijn broers en zussen
en met mijn neven en nichten
in de zonnige tuin van ons huis.
Mijn grootmoeder was er graag bij als we speelden,
om te kijken hoe goed we het hadden
en hoe fijn we samen konden spelen.

Ik ben een goede student
Mijn ouders en mijn grootmoeder wilden graag dat ik leerde
lezen en schrijven,
zoals de meeste kinderen van de rijke families in de stad.
Mijn meester kwam daarvoor naar onze thuis.
Ik worstelde elke dag om nieuwe dingen te leren.
En ’s avond, voor ik ging slapen, vertelde ik alles wat ik geleerd
had die dag aan Jezus.
Elke keer voelde ik me dichter bij Hem!

Ik zorg voor het gezin
Ja, elke dag voelde ik me dichter bij Jezus.
Daarom besloot ik Hem mijn hele leven te volgen.
Hiervoor stuurden mijn ouders me naar Parijs waar ik studeerde
voor priester.
Alles ging goed ... totdat ik het droeve bericht over de dood van
mijn moeder ontving.
Een paar maanden later stierf ook mijn vader.
Ik had geen andere keuze dan met mijn studies op te houden
en Parijs te verlaten om terug naar huis te gaan.
Als oudste zoon moest ik voor mijn jongere broers en mijn
zussen zorgen.

Ik heb een roeping
Ook al was ik niet meer in Parijs, maar thuis om voor mijn broers en zussen te
zorgen, toch ging ik door met mijn studies voor priester.
En zo gebeurde het dat ik tot priester gewijd in de grote kathedraal van Reims.
Net als mijn grote voorbeeld Jezus wilde ik vanaf de allereerste dag zorgen
voor diegenen die mij het meeste nodig hadden – arme mensen.

De kinderen van de armen
Terwijl ik door de straten van Reims slenterde, werd ik heel triest
wanneer ik zag hoeveel
kinderen de dag op straat doorbrachten.
Ze verveelden zich omdat ze niet naar school konden gaan.
Alleen de rijke kinderen konden immers naar school gaan of leerden,
bij hun huis lezen en schrijven, net als ik.
Toen wist ik wat ik moest doen om te leven zoals Jezus:
Ik moest iets doen zodat deze kinderen scholen hadden waar ze
konden leren lezen,
schrijven en het verhaal van Jezus leren kennen.

.

Een goede vriend: Adrien Nyel
Op een dag ontmoette ik bijna toevallig een zeer nieuwsgierige man:
zijn naam was Adrien Nyel. Hij had heel veel scholen opgericht
voor de armste kinderen.
Hij had gehoord dat ik ook graag scholen voor arme kinderen wilden opstarten
dus vroeg hij of ik hem kon helpen om een nieuwe school te openen in Reims.
In het begin wist ik niet wat ik moest doen!
Aan de ene kant wilde ik helpen maar aan de andere kant ... hoe moest ik
daaraan beginnen?!
Hoe dan ook, ik dacht aan Jezus en besloot hem te helpen.

Niet alleen meesters
Ik vond enkele enthousiaste mannen die me wilden helpen om scholen te
openen. Al snel merkte ik dat mijn leraren niet goed wisten hoe ze
kinderen moesten opvoeden. Ze hadden zelfs niet eens tafelmanieren!
Het plan dat ik bedacht had bleek niet zo eenvoudig, maar het bleef heel
belangrijk.
Ik besloot om de leraren bij mijn thuis te laten wonen. Zo kon ik hen leren
hoe je kinderen moet opvoeden.
We leefden thuis samen, mijn broers en zussen samen met de leraren.
Maar mijn broers en nonkels vonden dat geen goed idee. Ze wilden deze
arme meesters niet in zo'n belangrijk huis als het onze, dus vroegen ze
me om ze weg te sturen: of zij of wij!
Op dat moment maakte ik de belangrijkste beslissing van mijn leven:
Ik ging mee met de meesters en samen verhuisden we naar een
eenvoudig huis.

Kan ik rijk zijn als anderen arm zijn?
Mijn familie en ik hadden veel geluk, omdat we alles hadden wat we
wilden: mijn broers en zussen woonden in een huis, we hadden geld
om eten en mooie kleren te kopen en...
Maar om mij heen was niet iedereen gelukkig: de rijken leefden
zonder zorgen terwijl de armen het zeer moeilijk hadden. Sommigen
sliepen zelfs op straat en hadden honger.
Daarom nam ik al het geld dat ik had en kocht ik eten om onder de
armen te verdelen.
Uiteindelijk had ik al het geld dat ik van mijn familie had uitgedeeld
en bleef ik met niets achter!

We openen veel scholen
Het was niet altijd gemakkelijk, daarom verlieten sommige van de eerste meesters
ons. Maar al snel kwamen er nieuwe meesters bij en konden we meer scholen
openen, niet alleen in Reims maar ook in andere steden, zoals Rouen en Parijs.
De kinderen waren heel gelukkig op onze scholen:
we leerden ze lezen en schrijven op een manier die ze konden begrijpen, waardoor
ze graag naar onze scholen kwamen.
Ah! En heel belangrijk: elke dag was er tijd om te bidden voor Jezus. Ik had de
gewoonte te zeggen: "Lang leve Jezus in ons hart"
en zij antwoordden (weten jullie dat?): "voor altijd!"

Samen en in gemeenschap
Samen met de nieuwe meesters woonden we in één huis en we probeerden
allemaal te leven zoals Jezus. We vormden een gemeenschap waarbinnen we
alles deelden. Vanaf dat moment noemen we ons "Broeders van de Christelijke
Scholen" omdat we onszelf zagen als "oudere broers" voor de kinderen en
jongeren in onze klassen.
We hadden iets ernstigs besloten: we wilden ons leven voor altijd aan de
kinderen opdragen. Daarom worden onze verplichtingen "beloftes" genoemd.
We hebben enkele zeer belangrijke beloften gedaan aan God en we vroegen
Hem om ons te helpen in onze opdracht voor de scholen.
We hadden ook besloten om ons op een speciale manier te kleden: een zwart
kleed en een witte gespleten kraag. Zo zagen de mensen dat we anders waren
dan de priesters en andere meesters.

Samen en in gemeenschap
We openden verschillende scholen verspreid over heel Frankrijk. Iedere
school kwam er omdat kinderen dit nodig hadden. De meeste scholen voor
arme kinderen waren gratis. Soms openden we ook scholen voor
beroepsonderwijs, zodat jongeren een beroep konden leren om de kost te
verdienen.
We openden ook scholen voor meesters zodat jonge mensen die graag
meester wilden worden, goed voorbereid werden om les te geven aan
kinderen op de manier die wij uitgewerkt hadden. De scholen voor meesters
waren een geweldig uitvinding! Ze bestaan nog altijd – maar nu ook voor
juffen.

Enkele misverstanden
Al snel kwamen er heel veel kinderen naar onze scholen - de scholen van de
broeders – omdat overal verteld werd dat het zo’n goede scholen waren.
Maar de andere meesters, de zogenaamde ‘schrijfmeesters’ waren jaloers op
onze scholen. Ze braken de deuren van sommige scholen open, maakten de
stoelen en banken stuk en verscheurden de boeken. En rechters hebben zelfs
enkele van onze scholen gesloten.
Door al deze moeilijkheden besloot ik Parijs te verlaten en, zonder iets te
zeggen tegen de andere meesters, ging ik naar Parménie, een zeer afgelegen
dorp. Ik wilde niet nog meer problemen veroorzaken. Daar vond ik rust. Ik
dacht veel na en ik bad dikwijls tot Jezus. Toen de broeders hoorden van mijn
vertrek, stuurden ze me een heel lieve brief. Ze wisten me te overtuigen om
me te blijven inzetten voor onze scholen.
Ik ging terug naar Parijs, waar ze me met open armen verwelkomden.

Patroonheilige van de leraren en opvoeders gisteren en vandaag
Jaren gingen voorbij, met veel nieuwe projecten voor de armste kinderen.
Toen ik oud genoeg was, schreef ik verschillende boeken voor de
broeders en meesters, waarin ik uitlegde wat ze moesten doen om goede
opvoeders zijn voor kinderen en jongeren.
Hoewel ik me ziek voelde en zag dat het einde van mijn leven in zicht
kwam, was ik heel blij dat ik zoveel kinderen en jonge mensen heb
geholpen om hun dromen te realiseren. Door mijn leven en mijn werken
werd ik vele jaren later heilig verklaard. Ik werd patroonheilige van alle
christelijke opvoeders.
Mijn leven en mijn droom leven nog steeds in de Broeders en leraren die
werken in onze scholen, omdat zij, net als ik, ook vrienden van Jezus, van
kinderen en jongeren willen zijn.

De La Salle in de wereld
Vandaag zijn er broeders en meesters en juffen van De La Salle in alle
uithoeken van de wereld, verspreid over meer dan 80 landen in
Europa, Azië, Afrika, Amerika en Oceanië. In totaal zijn we met meer
dan een miljoen kinderen en jongeren.
Het is ondertussen meer dan 300 jaar geleden dat Jean-Baptiste De La
Salle, samen met zijn eerste meesters scholen openden. De scholen
die we vandaag openen zijn voor de kinderen van vandaag – net zoals
jullie hier allemaal in de klas.
Met een beetje hulp kun je veel informatie over de scholen van De La
Salle vandaag op het internet vinden.

.

De lasalliaanse ster en jij
Weet je wat het symbool is van de scholen van De La Salle?
Natuurlijk, ja, een ster!
Hoewel ikzelf , Jean-Baptiste de La Salle, niet meer leef, ben ik nog in de
scholen als een ster. De ster van La Salle, die we allemaal volgen. Zij wijst
ons de weg.
Nu zijn jij en je meesters en juffen degenen die mijn droom vervullen:
Samen een school maken waar het fijn is om te leren en te zijn!
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