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Beste oud-leerling
Beste vriend

Dit tweede berichtenblad van de 29e jnrgang doer neer dan berichten.

* er is de uitnodiging voor de historische TENTOONSTELLING "Augus-
tiinen te Roeselare 1635-17972 ter Eeren Godls ende ten dienste van de voor-
noemde stede'.
Deze unieke tentoonstelling die loopt van 8 tot en met 23 november, wil de
voorgeschiedenis van het Klein Seminarie belichten die nauw verweven is met
de geschiedenis van de stad Roeselare. U vindt in bijlage ook een uitgebreide
folder.

* er is de uitnodiging voor een boeiende DEBATAVOND rond het rhema:

"Sekten, het ware gelaat", een initiatief van de Business & Professional Wo-
men Rollaienses en de Lions Club Roeselare, waaraan wij graag onze mede-
werking verlenen, gezien het maatschappelijk karakter van het thema en de

betrokkenheid van jongeren.

* er is tenslotte het boeiende GETUIGENIS van E.H. Jois Deleye, oud-leraar

en sinds 1965 werkzaam in Peru. Hij getuigt van zijn werk bij de gevangenen

in Lifin tijdens de periode van de langdurige bezetting van de Japanse ambassa-

de. Authentiek apostolaat, waarvoor wij graag ons respect en steun betuigen.

Wij waarderen ten zeerste uw vriendschap voor het Klein Seminarie en zijn oud-
leerlingenbond. Die wiendschnp willen we versterken door ons tijdschrift en onze

initiatieven.

Wij hopen u op €tn van deze mnnifestaties te mogen ontmoeten we geven in elk
geval rendez-vous voor ons tweede Eertijds-numm.er in december.

De redactie
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In cle morgen van 2l januari 1797 dwongen Franse revolutionairen de acht paters

en vijf broetlers van het Roeselaarse Augustijnenklooster hun gebouwen te verla-

ten. Het tijkt niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis, manr voor het Roese-

ktar.se verleclen zijn deze gebeurtenissen van precies tweehonderd ianr gekden wel

van grote betekenis. De verdrijving van de Augustiinen betekende het einde van

een kloostertraditie, die al in 1635 begon. Maar tegelijk groeide uit het onder

dwang verlaten complex spoedig een opvolger voor de Latiinse school van de

paters: het Klein Seminarie. h werd de drand van de onderwiistradirte in de

Zuidstraat nooit echt door geknipt.

AUGUSTUNEN TE ROESELARE 1635.1797

"ter Eeren Godts

ende ten dienste vande voornoemde stede"

Rond dit boeiende, mnar minder bekende verleden wordt de tentoonstelling opge-

bouwd. hwel chronologisch als themntisch komen de ttvee opdrachten van

Roeseharse Augustijnengemeenschap ann bod: het religieus leven en de pastorale

taken bij de inwoners en de dienst aan de stedeliike overheid door hun zorg voor

het onderwijs.

zaterdag E november tot zondag 23 november 1997

open dagelijks van 14.00 tot 19.00 vtlr, nocturne op zaterdag 22 november tot
23.00u

locatie

zqal "De Srydtbrugge" - Klein Seminarie, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare

toegangsprijs
jongeren -l8j: gratis - volwassenen: 50 BEF

groepen en gidsbeurten op afspraak: tel. (051)221 524

Alle info en reservatie

Secretariaat van het Klein Seminarie

Zuidstraat 27, 8800 Roeselare tel. (051)22 15 24 - fax (051)243 766
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TENT00NSttLLING
Augustijnen te Roeselare 1635-1797

ter Eeren Godts ende ten dienste van de voornoemde stede

De aanleiding
Op 2l januari 1797 verdrijven de Franse revolutionairen, hier aan de macht sinds
1794, acht paters en vijf broeders uit het Roeselaarse Augustijnenklooster en -
college. E€n pater was enkele dagen voordien reeds naar Gent vertrokken (of
gwlucht?). Men kan zich de vraag stellen of uitgerekend deze weinig constructie-
ve gebeurtenissen van tweehonderd jaar geleden een herdenking verdienen. Op
ziclrzelf beschouwd hebben deze feiten inderdaad niet zo veel betekenis. Als men
echter bedenkt dat in die dagen een decennium begint dat voor de geschiedenis van
onze school en van het culturele leven in Roeselare bijzonder v6rstrekkende gevol-
gen heeft gehad, komt die datum in een heel ander licht te staan. De gebeurtenis-

senvan 1797 zullenhetjaar daarop resulteren in de Boerenkrijg, waarin de Augus-
tijnen hier ter plaatse zich niet onbetuigd laten. Ze werken immers in het verbor-
gen verder. Wanneer Napoleon het concordaat gesloten heeft met Pius VII en de

Beloken Tijd voorbij is, worden nog enkele pogingen ondernomen om in de Roe-
selaarse vestiging opnieuw met onderwijs van start te Eaorn. In 1805 komt daar een

einde aan en gaat de kleine communauteit definitief uiteen. Er bloeit echter op
hun voonnalig domein haast onmiddellijk iets heel nieuws open. Edn van de

oudleerlingen van de Augustijnen, Lodewijk-Albert Caytan, ondertussen vicaris
van het bisdom Gent waar op dat moment West- en Oost-Vlaanderen toe horen,
weet zijn bisschop ervan te overnrigen de bezittingen van de paters op te kopen onr
er in 1806 een Klein Seminarie te beginnen.

Tussen het Collegium Augustinianum Roukriense en het Minus Seminarium ligt
geen radicale breuk. Integendeel, nogal wat gegevens wijzen veeleer op een min
of meer bewust nagestreefde continuiteit. Zo blijven de mensen van Roeselare er
naar de kerk komen, bijvoorbeeld om de populaire heilige Nikolaas van Tolentijn
te vercren. Edn van de oudleraars van het paterscollege, de Hoogledenaar Marinus
Doom, wordt in de nieuwe school leraar van het belangrijke vierde jaar. Wat
Caytan, de 'stichter' van het Klein Seminarie, immers allereerst bedoelde, was het
onderwijs- en opvoedingsproject in stand te houden, waar ook de school van de

Augustijnen voor stond. Dit vormingsideaal streefde de opleiding na van de lrcmo
pius et eloquens, de gelovig gemotiveerde en letterkundig geschoolde mens.

Om deze mensvisie te situeren moeten we terug naar de hervormingsbewegingen
van de 15" en 16 eeuw. Voor onze streken seldt Erasnrus als boesbeeld ervan.



Deze humanist kwan in het begin van de 16" eeuw op voor de renascentio evang-
elii et litterarum, de hergeboorte van een evangelische levenswljze en stevige
literaire vorming, beide nauw met elkaar verweven. Eerst twee generaties later
heeft de realisatie van dit ideaal een kans gekregen. Decennia lang is ze verhin-
derd geweest door de verscheurende godsdienst - of beter burgeroorlog die in de
Lage Landen zo'n diepe sporen heeft nagelaten. Op het einde van de 16'en in het
begin van de 17" eeuw heeft zich dan in de Zuidelijke Nederlanden een fenomeen
voorgedaan dat uniek blijkt te zijn in de Europese geschiedenis. Nergens elders
namelijk vindt men een zo dicht net van collegestichtingen. Men wilde er, in het
kader van de katholieke reformatie, eindelijk Erasmus' droom van een christelijk
humanisme realiseren. De Jezuieten hebben hierin het voortouw genomen. Maar
ook de Augustijnen en anderen hebben een heel eigen inbreng gehad in die ruimere
beweging. Als in de 19" eeuw de colleges bij ons een in de Europese context ook
weer uitzonderlijke en voor orze eigen geschiedenis beslissende rol hebben ge-

speeld, is de voorgeschiedenis vanaf de 17'eeuw daar zeker niet vreemd aan. Ze
verdient daarom de volle aandacht, die ze overigens ook in de wetenschappelijk
wereld de laatste jaren krijgt.

De tentoonstelling
De tentoonstelling die in november 1997 gehouden wordt, wil het verhaal vertel-
len van de Augustijnenstichting hier in Roeselare en van de ruimere historische
context waarin deze heeft plaatsgehad. Meer bepaald bedoelt ze de lijn te trekken
vanuit de figuur van de kerkvader Augustinus, over de spiritualiteit en de organi-
satie van de orde van de Paters Eremieten, na:rr het soms bewogen bestaan van het
Roeselaarse convent en zijn college. Deze geschiedenis strekt zich uit vanaf het
grote religieus-culturele offensief van de Contrareforrnatie in de tijd van Rubens,
over de bewogen periode van oorlog en bezetting die in onze streek blijft aansle-
pen tot in het begin van de 18" eeuw, doorheen een relatief rustige en welvarende
fase halfweg die eeuw tot de moeilijkheden met de Oostenrijkers en de ondergang
onder de Franse revolutie. Dit einde heeft, zoals reeds gezegd, meteen ook de
brug gevormd naar het nog onder Napoleon opgerichte Klein Seminarie.

Het zaad van de spiritualiteit van de kerkvader Augustinus en de Augustijnenorde
heeft niet gemakkelijk wortel geschoten langs de Mandel. Hoewel hier ter stede
geen andere vestiging bestond waannee het initiatief van de paters de concurrentie
had kunnen aangaan, hebben ze de tazie weerstand moeten overwinnen vanwege
stedelijke en kerkelijke autoriteiten en een beroep moeten doen op machtige figu-
ren om die tegenkantingen te boven te komen. Een kleine gemeenschap komt zich
hier in 1635 vestigen. Het eerste spoor van Latijns onderwijs is te vinden in 1641,
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rrog voor het akkoord daaromtrent met de stad gesioten werd, en wellicht is in

1644 de eerste retorica uitgekomen. Het feit dat de Augustijnen konden instaan

voor degelijk €n gratis algemeen vormend onderwijs, is 66n van de belangrijkste

motieven geweest om de orde in de stad toe te laten. Y anaf 1646 is een volwaardi-

ge kloostergemeenschap aanwezig, geleid door een pater prior. Een pater praefec-

tus staat aan het hoofd van de school. In 1643 kunnen ze reeds een eerste vleugel

van klooster betrekken; het gehele vierkant van de kloostergebouwen is voltooid

in 1672. Een eerste steen van de kerk was gelegd in de periode 1669-70. Toch

zou de uiteindelijke bouw, wellicht vooral om financi€le redenen, nog lang op zich

laten wachten en eerst in de jaren 1730 afgewerkt worden. Halfueg de 18" eeuw

komt een nieuw schoolgebouw tot stand.

Naast deze ontstaansgeschiedenis roept de tentoonstelling het leven van het kloos-

ter in vrede - en oorlogstrjd op. Er wordt aandacht besteed aan de strucntur, de

inspiratie en de evolutie van het onderwijs, aan het religieuze werk van de commu-

nauteit €n aan de materiele basis van heel de onderneming. Uiteraard wordt ook

de eindfase speciaal in de verf gezet. De aanloop daartoe ligt in de onderwijsher-

vorming onder Maria Theresia en in de maatregelen van Jozef II tegen de maat-

schappelijk offuttige kloosters. Tegen de keizer-koster kan men zich nog met

enig succes verzetten. Tegen de stolm van de Franse bezetting is geen verweer

meer mogelijk. De paters slagen er wdl in hun geconfisceerd kloostergoed weer

op te kopen. Maar, zoals op de meeste plaatsen het geval geweest is, lukt het ook

de Roeselaarse Augustijnencomrnunauteit niet zich na de Franse tijd te herpakken.

Ondertussen zijn - voor zover tot nu toe bekend - meer dan 140 religieuzen hier

werkzaam geweest. Een aantal onder hen zijn uiteraard afkomstig uit de omge-

ving. Maar evenzeer zijn er bij die van een heel eind verder uit het Vlaamse land

of uit de Franse en de Noordelijke Nederlanden komen. lmmers, de grens met

Frantrijk lag nog niet vast en er waren intense contacten met het Hollandse missie-

gebied. Er zitten vele rustige levensverhalen tussen, maar ook merkwaardige en

boeiende biografie€n van leidinggevende figuren, predikanten en schrijvers, dank

zij wie de cultuurhistorische horizon van onze stad een stukje verbreed wordt. De

spiritualiteit die ze orx hebben nagelaten, is allereerst die van de vriendschap. Als

fraffes, als broers, hebben ze hier s:rmen gewoond en liggen ze hier samen begra-

ven, zegt ons de sluitsteen van de crypte onder het hoofdaltaar in de kerk. De

liefde van Christus heeft ons tot eenheid verzameld, zo luiclt een motto uit de sfeer

van hun geestelijke vader Augustinus.

Paul Thoen
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DEBATAVOND

Fabriekspand llVeldstraat 59「 Rooselare(viakbii HanekOp)

ingang:loo Bin …VooFYO「k00p BilibOard

EE1 0RCANISAT:E VAN BuSINESS&PROFESSiONAL WOm[N ROLLARIENSES E‖ LiONS CLUB ROESELAR【

-7‐



DEISEKTEN

De Sektem belovefir
geluk

welzijn
een geslaagde carriere
een geslaagd sociaal leven
solidariteit
menselijk cor,ltact

effI sprrefi<em " ]

over het sociule, de geneeskunde, de opvoedir{g,
management, affectief welzijn, humanitaire hulp...

@PGEPAS'lf,
I

dit is enkel een rookgordijn dat'wegtrekt enral zeer snel verandert in oplichting !

Achter deze bedrieglijke reclame verschansen zich in werkelijkheid methoden van
mentale manipulatie, inlijving ten dienste van een goeroe, totale ondergeschiktheid:
financieel, intellectueel, sentimentegl... :;

De sekten stellen zich natuurliik nooit voor als dusdanie !

Hun wervingsmethoden zijn verraderlijk en zijrekruteren volgelingen van alle leeftii-
den uit alle milieus ! Een ogenblik van zwakheid : het verlies van een dierbaar per-
soon, het mislukken van studies, het verlies van een betrekking, een scheiding, een

zwakke gezondheid, ... U wordt de ideale prooi !Achter die zogenaamde religieuze of
filosofische doelen kunnen prakti.lken schuilgaan die in strijd zijn met de openbare
orde, met de elementaire commerciele reglementen en met de rechten en vrijheden
van de mens en het kind.

-8-
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:
I

^li@'m'0e bekonem s'telflenn
zflj voor
sobio-culturele activiteiten
beroepsopleidingen
fi losofische inwijdingen
gezondheidsprogramma's

aansluiten bij een "familie"...



GETUIGENIS van E.H. Joris Deleye

Van gijzeling tot bevriiding

Dinsdag l7 december 1996: een commando van 14 man van de MRTA (movi-

miento revolucionario Tupac Amaru) slaagt erin zonder slag of stoot 400 genodig-

den in de Japanse Ambassade in Lima te gijzelen. Een ongehoord waagstuk,

perfect uitgevoerd, tot beschaming van de veiligheidsdiensten die over bepaalde

inlichtingen beschikten en toch geen spbciale maatregelen tloffen. De gijzelnemers

eisen de vrijlating van 400 gevangenen.

Dinsdag 22 apil 1997: ondanks het feit dat de overgrote meerderheid in binnen-

en buitenland een vreedzame oplossing wenst en verwacht, geeft president Fujimo-

ri het bevel de ambassade met geweld te ontzetten. Even verrassend als de bezet-

ting was, is de ontzetting uitgevoerd met een minimum aan slachtoffers, 66n gegij-

zelde en twee militairen. De 14 gijzelnemers sneuvelen of worden zomnr neerge-

kogeld, blijkbaar op bevel. Algemene opluchting en vreugde! Bij velen toch,

vooral volksmensen, ook grote spijt omwille van de 17 slachtoffers.

Iedereen erkent de grote verdienste van het Internationnle Rode Kruis en van de

Commissie van Garanten, waaronder aartsbisschop Cipriani, ook van de Jezuee-

tenpater Julio Wicht, die al die tijd vrijwillig bij zijn medegevangenen bleef'

Sedert jaren bezoek ik de gevangenis van mdxima seguridad, waar ninst gevang-

enen van gemeen recht, een 500 leden van het terroristische Lichtend Pad envan
de guerrilla MRTA gevangen zitten. Ze zijn onderworpen aan een h€61 streng

regime, dat evenwel 'niet onmenselijk' kan genoemd worden. Wel zitten ze met

twee of drie man in cellen van 2 bij 3 meter, de hele dag opgesloten; enkel een

lmlf uur per dag kunnen ze voetballen op de binnenkoer. E6nmaal in de maand is

er een half uur bezoek van heel naaste familieleden: ze blijven van elkaar geschei-

den door dicht traliewerk. Geen radio of TV, geen dagbladen of tijdschriften.
Bijbels en religieuze tijdschriften zijn toegelaten. Eten is gerantsoeneerd, ong-

eveer zoals bij ons onder de oorlog: 66n- of tweemaal per maand mag de familie

extra groenten, fruit, conserven, suiker, melk aanbrengen. Watmeer ze hun beklag

doen, zeg ik soms, aan degenen die ik goed ken, al scheftsend: "Jo, er is geen

enkel slotkktoster waar ze zoveel penitentie doen als gii ...'. Er zijn wel enkele

venachtende onxtandigheden: de meeste politieagenten die met de bewaking belast

zijn, zijn jongere elementen die de, voor politie en leger, wrede jaren van terroris-
me niet gekend hebben en dus niet wrokkig zrjry ze zijn meestal schappelijk, zelfs

vriendelijk, praten soms echt vriendschappelijk met de internen, vertrouwen zelfs

sonrs de sleutel van paviljoen of verdieping tt)e aalr 66n onder hen! En ze zijrl
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nogal bereid om die 30 minuten per dag wat te rekken.
Allen lezen, studeren (er is een bibliotheek) en werken: ze wevell heel mooie
wandtapijten of tekenen en schilderen wenskaarten of griffen in wat op ivoor lijkt,
maar in feite koeienpoot is en oneindig geduld vereist. Ze zijl fier op hun kunst-
werken en terecht.
Zeker 20 procent onder hen zijn totaal onschuldig en doen hun aanvraag aan de

commissie indultos, waarin Hubert Lanssiers, Belgisch picpuspater, 66n van de

meest bekwane en gewaardeerde medewerkers is en grote kenner van het gevang-

eniswezen in Peru. De meeste gevangenen zijn tussen de 20 en 40 jaar, heel wat
universitairen en gediplomeerden; ook een ruim aantal mensen van te lande, en
van ver in het binnenland! Er is tamelijk veel juridische assistentie, ook sociale.
Vooral op pastoraal vlak kurmen we niet klagen: we vonnen een equipe van een

twaalftal priesters en zusters die van maandag tot vrijdag van l0 tot 16 uur toegang
krijgen tot de paviljoenen. We kunnen van cel tot cel gaan; omdat de deuren uit
tralies bestaan, kunnen we heel gemakkelijk praten. Vermits ze zo weinig bezoek
hebben, zijn we altijd heel wel gekomen; de meesten zijn katholiek van huis uit;
nagenoeg niemand is vijandig of onverschillig. Elke maand deel ik het missietijd-
schrift van de paters Combonianen uit, drie of vier per verdieping (drie verdie-
pingen van elk 16 cellen). Af en toe houden we een woorddienst of eucharistie.
Sommigen vonnen een 'comuni.da.d christians'met bijbelvorming en bezinning.
Velen maken een groot rijpingsproces door en zijn echt 'chike tiepen '. Vijf onder
hen zijn van mijn vorige parochie, twee van de kapel waar ik nu werk; ik ken goed

hun families.

Op die bewuste 17 december was ik op bezoek, zoals gewoonlijk van 10 tot 13

uur; een aantal leden van de MRTA waren in hongerstaking om betere condities te

bekomen: beter eten, meer tijd buiten de cel en vooral direct bezoek, zonder tra-
lies. Overigens was alles normaal; ik had al toelating om op 24 december Kerst-
mis te vieren met hen, samen met een tiental zusters en leken van mijn kapellen.
Diezelfde avond greep de gijzeling plaats en alle bezoeken werden opgeschort,

zowel van familie, Rode Kruis en pastorale helpers. Hoe dikwijls gingen in die
vier maanden mijn gedachten naar hen; er waren met velen echte vriendschapsban-

den ontstaan.

Op dinsdag 22 april was ik al weer op bezoek, de tweede maal sinds 17 december.
In mijn paviljoen waren nu uitsluitend MRTA ondergebracht, waarvan ik bijna
niemand kende. Velen onder hen waren op de binnenkoer, opgaand in een voet-
balkampioenschap: wat een toevallig samenvallen met de voor de gijzelnemers zo
fatale voetbalmatch diezelfde namiddag.

Qp 29 april was ik er weer, hield er eucharistieviering met 25 van de 80 gevang-
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enen van twee verdiepingen, ter nagedachtenis van hun geSneuvelden: voor hen

zijn het nartelaren, die hun leven offerden voor hrin vrijlating. Op 6 mei hield ik

een woorddienst met 24 van de 38 van de tweede verdieping, bekend als de evang-

elische verdieping; in feite zijn de helft onder hen katholiek. Een heel stemmige

viering met algemene sameuang. Ik deelde wenskaarten uit voor Moederkesdag

op 11 mei, die ze dankbaar en blij als kinderen aanvaardden. Maar tot op heden

mogen ze geen bezoek ontvangen.

Gedurende die 4 maanden verbleven pennanent zowat 2000 reporters uit binnen-

en buitenland in Liura; vele miljoenen dollars werden betaald om kamers en on-

derdak te huren in de nabijheid van de ambassade. Voor iets sensationeels is niets

te duur. Het valt te betwijfelen of dit gebeuren zal doen nadenken over de verre

oorzaken van gewapend velzet en terrorisme. Vooral het Lichtend Pad laatheel

bloedige sporen achter: het vermoorden van veel ornchuldige mensen die niet met

hen wilden medewerken, van laffe moorden op leden van politie en leger, van

ongehoorde schade aan de nationale economie. Ook MRTA is schuldig aan crimi-
nele methodes: zij beschouwden het als een echte oorlog; de overheid beschouwt

hen als gemene misdadigers.

Toch kan men niet loochenen dat de oorsprong van hun beweging te wijten is aan

ongehoorde wantoestanden gedurende veel generaties, vooral onder de Indiaanse

landelijke bevolking; en ook aan de medeplichtigheid en de comrptie van heel veel

overheden. Hoeveel ambtenaren hebben zich rijk geboerd met de dure steekpen-

ningen van honderdduizenden die, schuldig zijnde, zich konden vrijkopen. En

hoeveel onschuldigen werden tot zware straffen veroordeeld omdat ze niet konden

betalen. Hoeveel tienduizenden landbewoners werden generatie na generatie uitge-

buit, beroofd van hun eigendommen, uitgezogen door politie, rechters en advoka-

ten. Dit soort criminaliteit is veel erger, talrijker, schaamtelozer en wraakroepen-

der dan al de misdaden van Lichtend Pad en MRTA samen. Hun revolutionaire

bewegingen begonnen toch uit idealisme, met die utopische bedoeling om met

geweld het kwaad uit de wereld te helpen en zelfs tot een wereldrevolutie te ko-

men. Het doet denken aan de onmenselijke maatregelen in het Oude Testament,

die dan nog aan Gods bevel toegeschreven worden! De Heilige Oorlog met verdel-

ging van hele bevolkingen (anatema): Deut. 7, l-6 en 16-26; Josud 6,21i Ex. 32,
26-29; Psalmen, 68, 22-24en 149, 7-9. Paulus is heel wat meer helderziende in
Ef . 6, 12, waar hij het heeft over de duistere diabolische krachten die aan het werk

zijn (ook nu toch in het niemand ontziende, onmenselijke neoliberalisme).

Intussen blijveu onze mensen hier altijd weer hopen dat het eens beter wordt: hun

geduld, hun moed, hun solidariteit, hun geloof: zoveel bewijzen dat de Geest van

Christus aan het werk is. Hoe goed verstaan en beleven zij de Blijde Boodschap!



Her KlarN SenarnaRtE vANDAAG EN MoRcEN

Het Klein stninarie is wxr de lgle keer een nieuw,.schooljaor gesturt. we heb-
ben in ltet varleden een stevige truditie van een jongenssthool opgebouwd. vun-
daug bictlt aen nieuwe uiulaging zit'h aan: tle deuren vun de eerste grrud staan rut
ook opert vrxtr jongens ?n nrci,rje,s. we wensen echter de trotlitie verder uit te
bouw,en, 'nrct jonge nrcnsen op wegen van toekonst', en zo de brug te slaan naar
de 2le eeuw.

HET IKLEIN SEMINARIE IN CIJFERS I
Hct collcgc is opnicuw gestart mct ecn groot ttntJ lccrlingcn:933 jollgc nlenscn

wcrdcll aall dc gocdc zOrgen van ons korps｀ tocvcrtrouwd. Dc lccrlingen kondcn

vlol ondcrgじ bracht wordcn in 44 klasscn.  F

Er zui1 20`leerlingen in het eerst● aar Waarvan 57 mcittCSi 5 klasscn Latjn en 4

klassell i1lodcrilc.in hct cerstcjaar komt 47,08%van dc lccrlingcll uit Rocsclarc―

ccntrunl cll Bじ vercn; 10,67%uit Runlbckc c■ Ockcne;33,49% uit dc ruinlc Roc―

selaarsc rcgio.                          1

Vall dc 933 1ccrlingcn zitten cr 40,62%in,c CCrstc,30,33%in dc twccdc en 29,

04%in dc dcrdc grttd.Tussё n ilct twccd9 jaar Cn hct zcsdc jaar volgcn 43,6%

van ollze lccrlillgcn een studierichting met Grieks(GHcks― Latむ n)Of Latun
(LatJn― WiSkunde,Latttn― mOdcrne鯰 lcn of■tiin_WCに llSChappcn)cn 56,39%鳳 c飩

een studierichting uit de rnoderne humaniora(CCO・ 0■liC Of wctenschappcn).

Dc gelldc Campus Klein Seminarie biedt olldcrwus(lagcr cn middelbaar)aan

1606 iccrlillgcll;hiervan kiezell cr 180 voor hct intemaat(59 jongcns vall hct

cOncge).                              :

IIET KLEIN SEMINARIE IMERNAT10NAAL
Rocsclarc ligt in hct wcstcn,vall Wcstcrstede,dat dus in het oostCn tc situcrcn is.

`θθ∫′θl■4′,SarPIFrl bω ′',zO zagen het vcerdg jollgcns val dc dcrdc graad voHg

sc1loolaar.ZO JCn hct 2:lccrlilEcn vall dё vJfdes dit jaar,op vrJwillige bags.

Twcc jar im clkaar gaat hct KLin Scmillariё  ccn uitwisselingspr●cct aan mct het

gellocnldc No()rd― Duitsc gy111llasiulll.Vcrbrocdcrcn nlct lccRudsgc11()tCn rolld ccll

zinvol pr(lCCti dat is pas grcnsvcricggend.

Dc wcrkgroじ p Eur()pa koos als thcllla`Dθ  Gr・θθ′ι Oθ r′θg'cn in Diksnluidc wcrd

ccn plataan gcplant,aan de voet vall een toreli nict als idcaal N()θ J′ ″:′

`′

て,(,r′θg_
Niι  l、″θr/′′ κ′ザピ8, CCn plat&11l die ollzc h00p voor vrcdc nog lallg na olls zal

uitdragcn.                                1
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