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Gym nasiu muaa ndel gerestau reerd
Het originele vaandel van
het gymnasium is een
Van de oudste kleinoden
van het Lingecollege.
verkeerde in slechte
staat. 0p kosten van de
Tielse Oud-leerlingen

sium gingen. Voor de grote
groep iongeren uit de lager
en middenklasse kwamen er
in de tweede helft van de negentiende eeuw verschillende vervolgopleidingen. Opmerkeliik is dat de stad pas
in 1899 een ambachtschool
kreeg. Verschillende leerlingen van het gymnasium zijn

Vereniging (TOV) is het

,HET

Het stamt uit 1889 en

gerestaureerd en van
een nieuwe passende
lijst voorzien. Vorige
week dinsdag werd het
gerestaureerde vaandel

feestelijk onthuld.
Door Bert Leenders
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Het Tielse gymnasium
eerbiedwaardige

kent een

geschiedenis.

Al in de 13e

eeuw kende het toen invloedrijke Tielse kapittel een pries-

teropleiding. Latijn was de
voertaal van de kerk en een

belangrijk onderdeel van de
priesteropleiding. Die opleiding was een voorloper varr
de latere zogenaamde latijnse
School. Tielhad daarmee een
van de eerste priesteropleidingen in de Lage Landen. In
1BB8 werd de Latijnse School
omgezet in het stedelijkgym-

nasium. Met de rechtbank
en de herensociëteit was het
gymnasium een belangrijke,
maar ook erg dure voorziening voor de bovenklasse, die
Tiel kende, De sociale positie
van de ouders bepaalde lang
of kinderen naar het gymna-

VAANDEL VAN

HEÏ GYMNASIUM

IS

EEN KLEINOOD VAN
HET LINGECOLLEGE'
later bekende Nederlanders
geworden. Vrijwel iedereen
kent de actrice Mary Dressel-

huys en de gezaghebbende
schrijver Menno ter Braak.
Maar ook diverse landelijk
bekende bestuurders en wetenschappers begonnen hun
carrière op het kleine Tielse
gymnasium. Klein is het altijd gebleven. Het leerlingenaantal heeft geschommeld
tussen de.60 en 120 leerlingen en telt nu al jaren ruim

honderd leerlingen.

In

L889

vormden de leerlingen een
eigen schoolclub. Een van de
eerste besluiten was de aanschafvan een eigen vaandel.

Met de hand op de rechter
benedenzijde van het vaandel legden de leerlingen de
eed af waarin zij beloofden
zich als goede gymnasiasten
te gedragen. Op het vaandel
hebben die vele handdruk-

ken duidelijk hun

sporen
nagelaten. Die plek was het
meest gehavend en is met de

De gymnasiasten Nathalie van Veen en Sjoerd Giinther, lijstenmaker Rogier Buijsrogge, lkete Strake en Anton Simons, docenten klassieke

Emile

Smit oud adjunct-directeur, Yvonne Admiraal, locatie directeur lingecollege

restauratie bewust zichtbaar
gehouden. Het vaandel heeft
tot 197'L dienst gedaan, Toen
fuseerde.het gymnasium met
de rijksscholengemeenschap.
Het vaandel, kreeg een plaats

in het lokaal klassieke talen
van wat nu het Lingecollege heet. Enkele jaren geleden kwam uit de actieve
en bloeiende oud-leerlingen

vereniging het initiatief om
geld bijeen te brengen voor
het conserveren van oude zaken op het Lingecollege. Met
geld uit dat cultuurfonds is
het vaandel nu gelestaureerd
door textielrestaurator Josien
Verdegaal uit Neerilnen. De

Tielse lijstenmaker Pepe
maakte er een bijpassende
vitrine voor.

en Janny de

leeuw,

vicevoozitterToV.

talen,

Foto: Jan Bouwhuís

Feestelijke onthulling
Dinsdag 15 moarl weíd het vaandel onder grote belangstellingvan gymnasiasten, dogenten en het bestuur van
de oud-leerlingenvereniging feestelíjk onthuld en hangt
het weer op zijn oude plaats in het heslokaal voor klassieke talen. Op het vaandel staat een afbeeldingvan een
boek, een antieke vaos en de vermanende maar uitnodi-

gende teksl: Doctilne Veri lnvestÍgalo. 'Door onderzoek
vind je de waarheid.'

