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NUMISMATISCHE HERINNERINGEN 

AAN VERDWENEN TIENSE SCHOLEN 

 
Pierre Degel 

    
Inleiding 

l�vijfenvijftig�jaar wonen wij in de Strijdersstraat, midden tussen de 
Tiense scholen. Laten we even een wandeling maken: we verlaten onze 
woning en slaan linksaf richting Waaibergstraat. Eén zijde van de straat is 

bijna volledig volgebouwd met katholieke schoolgebouwen, een kapel en het vroe-
gere klooster. Deze scholenstructuur, genaamd VIA, wat staat voor Vrije Instituten 
van het Aartsbisdom, is een scholengroep bestaande uit het Sint-Jozefsinstituut, 
VITO, VACO en het Immaculata-instituut. In 2017 werd het nieuwe school- 
gebouw ingehuldigd. Langs boven maakt de straat een verbinding met de Veld-
bornstraat. Daar staat op de hoek van de Veldbornstraat en de Sliksteenvest het 
mooie gebouw van de Provinciale Normaalschool dat in 1924 in gebruik werd ge-
nomen. In 1984 fusioneerde ze met de Normaalschool van Leuven. Ten gevolge 
van het hogeschooldecreet werd haar lerarenopleiding in 1995 overgenomen door 
Groep T en omgedoopt tot Groep T Pedagogische Hogeschool Leuven. Nu wordt 
in de gebouwen van de Normaalschool te Tienen nog lesgegeven aan de leerlingen 
van de Basisschool De Luchtballon. 

We keren terug en gaan naar beneden. Daar vormt de Waaibergstraat een kruis-
punt met de Gilainstraat en de Oude Vestenstraat. We steken het kruispunt over 
en gaan naar de Oude Vestenstraat. Daar staat rechts de nieuwbouw van de lagere 
school van het Atheneum. In 1920 werd het Gemeentecollege door de Staat over-
genomen, en de klassen overgebracht naar het ouderlingentehuis (Hospice des 
Vieillards) in de Gilainstraat. Sindsdien voert de school de naam GO! Koninklijk 
Atheneum. De band met de stad bleef enigszins bewaard, omdat de voorberei-
dende afdeling als School nr. 7 nog lange tijd onder stadsbestuur bleef en het 
bestuurscollege ervan door de burgemeester werd voorgezeten. De leerkrachten 
van de Muziekschool hebben er nog een aantal jaren lesgegeven. 

Het nieuwe gebouw van de ART (Academie Regio Tienen, de nieuwe naam van de 
Muziekschool) staat nu naast de bibliotheek op de Grote Markt nr. 3. Naast de 
nieuwbouw staat nog de mooie oude gevel van Gemeenteschool nr. 7 die nu is 
gerestaureerd en waar mijn oom Juliën Degel nog schoolhoofd is geweest. Het 
oude gebouw van de school is nu vervangen door een nieuwbouw voor apparte-
menten die in 2020 in gebruik worden genomen. 

We draaien ons om, gaan terug naar de Gilainstraat en wandelen verder de straat 
af naar de Grote Markt. We verlaten de Grote Markt en de eerste straat links is de 
Academiestraat en deze loopt verder tot de Alexianenweg. Daar staan aan de linker-
zijde op nr. 2 de nieuwe schoolgebouwen van het PISO (Provinciaal Instituut voor 
Secundair Onderwijs). In de Academiestraat op nr. 30 staat het nieuwe gebouw 
van bpost. Vroeger stond daar de Tekenschool of de Stedelijke Academie, nu Aca-
demie beeldende kunst Regio Tienen. Het gebouw werd afgebroken voor de nieuw-
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