
De afgelopen periode heeft de
organisatie van het Houthak-
kersfeest naar eigen zeggen al-
les op alles gezet om dit jaar het
evenement weer in Lage Vuur-
sche te laten doorgaan. ’Om
meerdere redenen moeten wij
u helaas vandaag melden dat
dit niet gelukt is.’ Er is nog wel
goed nieuw: het Nederlands
Kampioenschap Carving (sculp-
tuurzagen) gaat dit jaar wel
door. De komende weken zullen
we bekend maken hoe, waar en
wanneer er weer voor het Ne-
derlands Kampioenschap ge-
streden kan gaan worden.’ 

Ondanks de teleurstelling
over het noodgedwongen af-

blazen van de jaarlijkse grote
publiekstrekker in de Kuil van
Drakensteyn in Lage Vuursche
kijkt de organisatie alweer
vooruit, naar 2023. ’Het Hout-
hakkersfeest is en blijft een ge-
weldig evenement, dat het ko-
mend jaar zeker weer door
moet gaan. De komende maan-
den gaan we als organisatie
hier alweer mee aan de slag.’

De laatste (33ste) editie vond
plaats op 17 en 18 augustus 2019. 

Op Facebook wordt teleurge-
steld gereageerd op het
nieuws. ’Heel jammer dat het
niet door kan gaan. Zo'n mooi
evenement. Gelukkig gaat het
NK carving wel door. Schrale
troost.’, meldt de een. ’Dat is
flink balen (ook voor jullie), we
hadden ons er op verheugd om
naar toe te gaan’, bericht de an-
der.

Streep door Houthakkersfeest
Lage Vuursche ■ Het 34ste
editie van het Houthakkers-
feest in Lage Vuursche gaat dit
jaar niet door. Dit meldt de or-
ganisatie op Facebook.

Sinds een paar weken heb ik een rare piep in
mijn oren. Ik heb geen idee waar ik die vandaan
heb, want ik heb geen lawaaierige concerten
ofzo bezocht. Daar komt bij dat al het geluid dat bij mij binnenkomt
wordt gedempt. Alsof ik met mijn hoofd onder water zit. 
Gelukkig werkt mijn gehoor nog goed genoeg om normale gesprekken
te kunnen voeren, radio en televisie te kunnen volgen of mij veilig in het
verkeer te verplaatsen. Maar als de gezelschappen groter zijn en men-
sen door elkaar gaan praten, raken mijn oren het spoor volledig bijster.
Dat is erg frustrerend als je een etentje met je vrienden in een vol res-
taurant hebt, zo merkte ik deze week. Overal om mij heen werd druk
gepraat, net als aan mijn tafel. Een complete kakofonie aan geluiden die
in mijn hoofd samensmolten tot een onbegrijpelijke woordenbrij. 
Ik zag de monden van mijn tafelgenoten bewegen terwijl ik met mijn
hand mijn oorschelp hun kant op duwde. Maar had geen idee wat ze
zeiden. Mijn tafelgenoten hielden overigens al snel rekening met mijn
plotse handicap, ik kreeg daarom geregeld een samenvatting van het
gesprek dat ik gemist had toegeschreeuwd. 
Volgens sommige mensen maakt het overigens weinig uit dat ik plots
slechthorend ben, want ik luisterde toch al slecht naar hen. Zo laten ze
mij cynisch weten. 
Ik moet bekennen dat mijn handicap soms ook handig is. Lastige vragen
kun je namelijk eenvoudig negeren. 
Maar ik hoop, en ga er ook vanuit, dat mijn handicap van korte duur is,
want ik voel me soms behoorlijk buitengesloten door mijn haperende
gehoor. 
Ik kan mij door mijn handicap wel een beetje verplaat-
sen in de wereld die voor doven en slechthorenden
heel gewoon is. Uit eigen ervaring weet ik nu: ze heb-
ben het knap lastig.

michiel snik
m.snik@mediahuis.nl
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Hilversum ■ „Neeeee, ben jij het!”
Met die kreet vallen José Tempel-
mann en Corry van der Geest el-
kaar lachend om de hals. José heeft
een knalrood lakleren hoedje opge-
zet, terwijl haar schoolvriendin
Corry een gestreept rood-wit-blau-
we jurk uit de kast heeft getrok-
ken. Een speciale kleur per lespe-
riode moet het oud-leerlingen
makkelijker maken om elkaar te
herkennen, luidt de gedachte ach-
ter de dresscode. Voor José en Cor-
ry, die allebei in 1960 hun diploma
haalden, is dat de kleur rood.

De oude schoolvriendinnen
beginnen meteen honderduit te
kletsen. „We deden HBS-B en zaten
met nog vier andere meisjes in
dezelfde klas. De rest was allemaal
jongens”, vertelt Corry. „José en ik
zaten naast elkaar, en ook die ande-
re meisjes moesten samen in de
banken zitten. Nee, naast een jon-

gen zitten mocht in die tijd niet
hoor, het was een katholieke
school.” Ze weten nog goed dat ze
iedere eerste vrijdag van de maand
naar de kerk moesten met z’n
allen. „Dan werden de lessen inge-
kort van vijftig naar veertig minu-
ten.”

„Weet je nog, ons eindexamen?”,
vraagt Corry. José moet even na-
denken. „Omdat ik in Bussum
woonde, mocht ik bij jou blijven
lunchen”, geeft haar schoolvrien-
din zelf het antwoord. „Het was zo
gezellig, dat we de tijd waren ver-
geten en pas om twee uur op de
Emmastraat aan kwamen. Toen
was het examen al een half uur
bezig.” Ze gieren het samen uit.
„Gelukkig mochten we er nog wel
in. Ja, we zijn alle twee geslaagd.”

Mooiste meisje
Even verderop staat Pieter Post met
zijn vrouw Caroline van Wely. Zij
deden samen in 1964 eindexamen

op het Alberdingk Thijm College
en trouwden op latere leeftijd met
elkaar. Voor beiden is het hun
tweede huwelijk. Pieters eerste
vrouw was Jos Vos, van stomerij
The American op de Emmastraat.
Zij zat ook op het ATC. „Jos was
wat je noemt het mooiste meisje
van de klas”, vertelt Jacques de
Haan, die drie jaar jonger is dan
Pieter, Jos en Caroline en in 1967
zijn diploma behaalde. „Iedereen
was verliefd op Jos. Ook ik”, geeft
hij ruiterlijk toe. Caroline kan er
wel om lachen. Ze is al jaren geluk-
kig met Pieter. „Toen onze partners
overleden, hebben we elkaar weer
gevonden.” 

Terwijl ze zich over de oude
fotoalbums en schoolkranten bui-
gen die op tafel zijn uitgestald,
pakt Clemens Lubbers uit eindexa-
menjaar 1970 de oude schoolbel op.
Vervaarlijk zwaait hij er mee heen
en weer. „Nee, deze bel ken ik
niet”, vertelt hij. „Toen ik hier op

school zat, hadden ze al een zoe-
mer.”

Ieder uur vertrekt een groep te
voet richting de Emmastraat, waar
nu de International School Hilver-
sum zit, maar waar veel oud-leer-
lingen vroeger zelf les kregen. Voor
veel oudere mensen betekent het
dwalen door de gangen en lesloka-
len een feest der herkenning, al
zijn er in de loop der jaren ook
drastische veranderingen doorge-
voerd. Els Wildenburg en Frances
Beentjes kijken een beetje aarze-
lend om zich heen als ze het voor-
malige aardrijkskundelokaal bin-
nen komen lopen. „Jeetje, dit is
nog steeds een aardrijkskundelo-
kaal”, roepen ze tegelijk, als ze de
landkaarten aan de muur zien.
„Maar hoe heette die leraar ook al
weer?”

Eerste biertje
De cour, zoals de binnenplaats
wordt genoemd, maakt ook veel
tongen los. „Moet je kijken wat ze
hier hebben neergezet”, zegt Paul
de Vries, die in 1965 eindexamen
deed. De glazen hokjes en bankjes
kunnen zijn waardering niet weg-
dragen. „Gelukkig staat de boom er
nog”, zegt hij, wijzend op de impo-
sante kastanje. „Die is alleen maar
groter geworden.” Samen met
andere oud-leerlingen haalt hij
herinneringen op aan zijn school-
tijd hier. „Pater Jansen gaf seksuele
voorlichting in de vierde klas. Ik
ben toen blijven zitten dus ik weet
nu alles”, lacht hij. En oud-leerling
Ruud vertelt dat hij als tweedeklas-
ser zijn eerste biertje op de cour
dronk. 

Kritiek
Conrector Eva Casteleijn van het
ATC kijkt tevreden terug. „Het was

zo gezellig dat de mensen niet weg
waren te krijgen”, zegt ze een dag
na de reünie. Ze komt nog even
terug op de kritiek die rondgaat op
social media, over het feit dat veel
mensen niet op de hoogte waren
van de reünie. „Ik vind het erg
vervelend dat mensen zich verdrie-
tig voelen omdat ze geen persoon-
lijke uitnodiging hebben gekregen,
dat was uiteraard niet onze bedoe-
ling, iedereen was juist zeer wel-
kom. Maar vanwege de privacywet-
geving hebben we helaas geen
sluitend alumni-bestand, en daar-
naast speelt mee dat we voorgaan-
de keren mensen hadden uitgeno-
digd die al overleden waren, dat
was heel pijnlijk. Vandaar dat we
nu advertenties hebben geplaatst
in landelijke en lokale dagbladen
en het nieuws hebben gedeeld via
social media.” De conrector zegt te
proberen om het alumni-bestand
up to date te krijgen.

SCHOOL Reünie jubilerend ATC in Hilversum

’Gelukkig staat
de boom nog
op de cour’
Met een drukbezochte reünie heeft het Alberdingk
Thijm College (ATC) zaterdagmiddag de - door coro-
na verlate - viering van zijn honderdjarig bestaan
feestelijk afgesloten. Zo’n duizend docenten en leer-
lingen van toen en nu kwamen naar het schoolge-
bouw op het Laapersveld in Hilversum om herinne-
ringen op te halen aan wat wel ’de mooiste tijd van
je leven’ wordt genoemd, ofwel de middelbare
schoolperiode. 

Agnes Zuiker

José Tempelmann en haar schoolvriendin Corry van der Geest vallen elkaar vol vreugde om de nek. FOTO’S MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

Els Wildenburg en Frances Beentjes (r) stappen het voormalige aardrijkskundelokaal aan de Emmastraat in.

•i
Hoogtepunt
Veel oud-leerlingen van het Alberdingk Thijm College hebben dierbare
herinneringen aan het statige schoolgebouw op de Emmastraat, dat in
de loop der jaren vanwege het almaar toenemende aantal leerlingen
werd uitgebreid met houten noodlokalen. Uiteindelijk werd besloten
tot nieuwbouw op het Laapersveld. In 1975 werd het - voor die tijd -
ultramoderne pand geopend. Vele duizenden leerlingen brachten daar
de eerste jaren van hun middelbare schooltijd door, alvorens ze naar de
bovenbouw in de Emmastraat mochten. Voor menigeen een
hoogtepunt, want als bovenbouwer kon je na school of tijdens een
tussenuur naar ’t Tolhuis glippen om daar backgammon te spelen of te
toepen. Ook spijbelaars wisten de weg naar het tegenoverliggende
café prima te vinden.
Inmiddels is het Alberdingk Thijm College, dat gymnasium, atheneum
en havo omvat, terug op het Laapersveld en is in het pand aan de
Emmastraat de International School Hilversum gevestigd. Beide
scholen vallen onder de paraplu van de Alberdingk Thijm Scholen,
samen met achttien basisschoollocaties en zes andere middelbare
scholen in het Gooi.

❜❜Ik vind het erg
vervelend dat
mensen zich

verdrietig voelen
omdat ze geen

persoonlijke
uitnodiging

hebben
gekregen

❜❜Jeetje, dit is nog
steeds een
lokaal voor

aardrijkskunde,
maar hoe heette
die leraar ook al

weer?

Clemens Lubbers zwaait enthousiast met de oude schoolbel.


