
Seniorenpagina

-6 DINSDAG 30 JANUARI 2018

Tien jaar geleden ontvingen de eerste burgerbewoners de 
sleutels van het appartementencomplex De La Salle. Hiervoor 
stond er het Fraterhuis dat in 1985 overgenomen werd door 
de Broeders van De La Salle. Wat is de betekenis van deze 
bijzondere naam?

CUIJK - Broeder Ambrosius, 
één van de zeven broeders die 
er nog wonen: “Jean-Baptiste 
De La Salle (Reims 1651) was 
de oudste van 10 kinderen. 
Zijn ouders stierven toen hij 
20 jaar oud was en als oudste 
was hij verantwoordelijk voor 
zijn broers en zussen. Hij zorg-
de voor regelmaat en onder-
richt. Daarnaast volgde hij zijn 
priesteropleiding, werd in 
1678 gewijd en studeerde in 
1680 af als doctor in de theo-
logie.
Tot in de 17de eeuw waren les-
sen persoonlijk en moest men 
ze zelf betalen, de gewone 
man kwam daardoor niet aan 
onderwijs toe. Omdat volwas-
senen in de steden al moeilijk 
aan werk kwamen, was er 
voor de jeugd, tot ze oud ge-
noeg waren, niets te doen.

Door de dood van een mede-
priester die een zustercongre-
gatie gesticht had voor onder-
richt aan meisjes, kwam hij in 
aanraking met volksscholen. 
De La Salle zette zich in om 
deze stichting te legaliseren. 
Zijn nicht wilde ook volks-
scholen voor jongens begin-
nen en vroeg zijn hulp. Om 

goede scholing te garanderen 
gaf hij de meesters meer vor-
ming en richtte ook een 
kweekschool op om nieuwe 
meesters op te leiden.
Met een aantal van hen vorm-

de hij vanaf 1680 een broeder-
congregatie in dienst van het 
christelijk basis- en vakonder-
wijs voor de volksjeugd. Bij 
zijn dood in 1719 waren er een 
honderdtal broeders werk-
zaam in scholen, verspreid 
over heel Frankrijk.
Aanvankelijk waren deze 
scholen voor basisonderwijs 

(lezen, schrijven, rekenen), la-
ter werd er ook basiskennis 
voor specialistische vakken 
gegeven, zodat de kinderen 
daarin werk konden vinden. 
Kennis was voor De La Salle 
hét middel om de vooruitgang 
voor de gewone man te be-
vorderen.” Tijdens de Franse 
Revolutie (1789) werden de 

congregaties uitgemoord, 
waardoor onderwijs onmoge-
lijk werd. Na de revolutie 
spoorde Napoleon de onder-
gedoken meesters op en blies 
zo het onderwijs nieuw leven 
in. Rond 1850 heeft een broe-
der de beweging buiten 
Frankrijk ‘geëxporteerd’. Broe-
der Ambrosius: “Ik heb zelf 40 

jaar op middelbare en techni-
sche scholen in Kameroen ge-
werkt. Pygmeeënkinderen 
leefden al vanaf hun 12de zelf-
standig, zij wisten van de pro-
ducten en de gevaren van het 
bos: meisjes oogstten met de 
vrouwen bessen en wortels, 
jongens jaagden met de man-
nen voor vlees. Pygmeeën 
leefden echter in de marge 
van de maatschappij, een 
broeder zorgde ervoor dat zij 
ook naar school konden. Hij 
maakte zich de taal en het re-
kenstelsel van de Pygmeeën 
eigen en zette het om naar het 
Frans en het decimale reken-
stelsel. Met eigengemaakte 
boekjes met tekeningen uit 
hun eigen leven gaf hij de kin-
deren les in Pygmees en Frans. 
Zij konden toen communice-
ren met andere bevolkings-
groepen, werden daardoor als 
volwaardige burgers be-
schouwd en konden zo hun 
bijdrage leveren aan de sa-
menleving. En dat was ons 
streven.”

Jean-Baptise De La Salle
Door Lidwien Buné en Josje Goos

Patroon van christelijke opvoeders
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Appartementencomplex De La Salle in Cuijk. (foto: eigen foto)

Als ouderenzorg ontspoort:
ouderenmishandeling
Als je de verzorging of finan-
ciën niet goed meer zelf 
kunt, voelt het prettig als er, 
liefst een vertrouwd, iemand 
is die daarvoor zorgt: een fa-
milielid of een heel goede 
vriend(in). Meestal gaat het 
ook prima. Het is ook niet 
goed van te voren al wan-
trouwend te zijn, maar laat 
de hulp niet altijd ál te van-
zelfsprekend zijn.

CUIJK - “Het sluipt er vaak on-
gemerkt in: je staat je moeder 
bij als ze hard hulp nodig 
heeft, natuurlijk. En de oudere 
heeft er vaak geen erg in dat 
er steeds meer hulp wordt ge-
vraagd. Maar je bent er na 
verloop van tijd dag en nacht 
mee bezig zodat het je wel 
eens te veel wordt. Dan vind je 
dat je het wel verdient zo nu 
en dan iets terug te pakken 
voor wat je allemaal doet.”
 
“Vaak is het een van de, zelf 
ook al wat oudere, kinderen 
die na het overlijden van een 
van de ouders de zorgtaak 
voor de andere ouder op zich 
neemt als die niet in een ver-
zorgingshuis geplaatst kan 
worden. Met de zorg voor het 
eigen huishouden erbij kan 
dit, zeker als de gezondheid 
van de overblijvende ouder 
achteruit gaat, zo zwaar wor-
den, dat er geen andere optie 
is dan bijvoorbeeld het vast-
binden van de weglopende 
demente ouder. Natuurlijk 
gaat dat te ver, maar je bent zo 

radeloos dat je geen andere 
uitweg ziet.” 
 
Dit zijn twee verhalen over 
hoe ouderenzorg zó uit de 
hand kan lopen dat er sprake 
is van ouderenmishandeling. 
Meestal gebeurt de geestelij-
ke, lichamelijke en/of financi-
ele mishandeling onbewust, 
uit onmacht, onkunde of on-
wetendheid. Maar soms ook 
bewust, om er beter van te 
worden of dat men kwaad is 
en wil straffen. Het is nooit 
goed te praten, de schaamte 
naderhand is meestal groot, 
ook bij de oudere zelf die vaak 
bang is om aan te geven dat er 
misstanden zijn. Hun verzor-
ger komt immers om te hel-
pen.
 
De nood is zo groot dat er 
hulpprogramma’s zijn om 
mishandeling te constateren 

en aan te pakken. Volgens de 
statistieken is één op de twin-
tig thuiswonende 65+’ers 
slachtoffer van mishandeling. 
Ook in het verzorgingstehuis 
kan er sprake zijn van oude-
renmishandeling; talrijk zijn 
de verhalen dat opeens de 
handtas echt wordt vermist.
Als hulp aan ouderen ont-
spoort, kunt u terecht bij de 
Steunpunten Huiselijk Ge-
weld, tel: 0900 1262626. Web-
sites voor meer informatie: 
steunpunthuiselijkgeweld.nl 
en huiselijkgeweldbrabant.nl. 
Bij SOCIOM en SWOC (beide 
Zwaanstraat 7) liggen folders: 
STOP ouderenmishandeling 
en ‘Stappenplan ouderenmis-
handeling en ontspoorde zorg, 
onder het motto: ‘Nu is het 
genoeg.’
 
Bron: foldermateriaal SOCIOM 
en SWOC

Bij de foto: Op het kantoor van SOCIOM en SWOC is informatie over dit 
onderwerp te krijgen.

Eeuwig leven
VAN VELDEKE

“Je weet, je hebt niet het eeuwige le-
ven.” Hoe vaak is dit - of met woorden 
van gelijke strekking - in wanhoop, 
verdriet of in indrukwekkende be-
rusting uitgesproken aan het einde 
van een aards bestaan? Welnu, ver-

heugt u want er schijnt licht aan het 
eind van de tunnel te schijnen. Weten-

schappers zijn hard op weg technieken uit te 
vinden waardoor je jezelf steeds kunt laten aanpassen, ver-
bouwen, aanvullen, uploaden teneinde de staat van onsterfe-
lijkheid te bereiken. Journalist Mark O’Connell vermeldt het in 
zijn boek De Mensmachine waarin hij de wondere wereld van 
de zogenoemde transhumanisten beschrijft. Deze al of niet 
vermeende geleerden willen de mens met behulp van weten-
schap en technologie drastisch verbeteren. En in afwachting 
van deze superieure staat van genade hebben zich al boffers 
in Amerika laten invriezen, hun verbijsterde nabestaanden 
een riante erfenis door de neus borend. Fascinerend! Maar 
het zet een eenvoudig mens natuurlijk wel aan het denken. 
Vragen komen op als: hoe moet het dan met zoiets als de ons 
voorgespiegelde hemel? Ontstaat er dan op enig moment niet 
zoiets als een soort ledenstop, een pas op de plaats? En hoe 
zit het dan met het vage vagevuur? En wat met de ons vroe-
ger eveneens voorgespiegelde godsgruwelijkheid als de hel? 
Daar gaat dan ook niemand meer naar toe. En wat moet ik in 
dat geval nog denken van de uitspraak van een wel erg we-
reldse bridgevriend van de kaartclub van mijn ouders, toen ik 
hem schaamteloos hoorde verklaren: “Ik wil naar de hel, want 
daar zitten de leukste wijven!”, waarmee hij mijn niet-voor-
gelichte tere 10-jarige kinderziel ernstig choqueerde. En met 
wie blijven we dan tot in alle eeuwigheid amen opgescheept 
zitten? Eeuwig Geer en Goor? Eeuwig Ivo Niehe? Eeuwig kabi-
netten Rutte? Eeuwig Poetin? Eeuwig Trump? Eeuwig? De 
Franse filosoof Jean-Paul Sartre schreef het al in zijn eenakter 
Huis clos, uitgebracht in 1944, nota bene mijn geboortejaar: 
“De hel, dat zijn de Anderen.” Kunnen die transhumanisten 
maar niet beter effe dimmen en de zaak flink op zijn beloop 
laten, voordat het opperwezen door middel van vuur en furie 
zich met die hoogmoed gaat bemoeien? Ik bedoel maar.
 
(Van Veldeke)

Tafeltje Dekje
Senioren vanaf 65 jaar die 
woonachtig zijn in de ge-
meente Cuijk kunnen een 
beroep doen op de warme 
maaltijddienst van Tafeltje 
Dekje.

CUIJK - In bijzondere situa-
ties kunnen mensen jonger 
dan 65 jaar een beroep doen 
op deze service. De maaltij-
den worden bezorgd van 
maandag tot en met zater-
dag tussen 12.00 en 13.00 uur 
door vrijwilligers van Tafeltje 
Dekje SWOC.
 
Een maaltijd aanvragen of 
meer informatie? Dan kunt u 
contact opnemen met de 
SWOC via telefoonnummer 
0485-574440 of rechtstreeks 
met de coördinatoren van 
Tafeltje Dekje: Theo Zimmer-
mans (0485-315353), Nelly v/d 
Broek (0485-314055) of Wil-
helmien v/d Heuvel (0485-
321772).

Colofon
Silvia Beuving
Peter Hendriks
Lidwien Buné
Josje Goos
Mieke Heijmans
 
Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC
Zwaanstraat 7
5431 BP Cuijk
www.swocuijk.nl
www.sociom.nl
 
De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.




