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Deze maand geen nieuws 
Nou ja, geen nieuws, natuurlijk is er nieuws, we zijn met heel 
veel dingen bezig… op de achtergrond. Daarover gaat u absoluut 
meer horen, maar, totdat we meer zekerheden hebben en meer 
af is, houden we de kaken op elkaar. 
Maar een lege krant sturen doen we natuurlijk niet. En in dit voorwoord 
schreef ik al ‘op de achtergrond’ dus, deze maand een serie foto’s uit heel 
verschillende –maar wel Zuilense – hoeken, met ‘dezelfde’ achtergrond. 
Het werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een gewaardeerd 
uitje: naar Schiphol en daar met de hele groep op de foto, met als 
achtergrond een van de beroemde vliegtuigen waarmee ons land 
wereldberoemdheid verwierf. 
Op de foto hiernaast zijn slechts twee Zuilense persoontjes in beeld: de 
heer Verseveld vertelde dat dit een groep mensen is die op Schiphol, na 
een rondleiding, op de foto werden gezet. Hij was die dag (in 1937) samen 
met zijn vriend op de fiets naar Schiphol en ‘zo is het gekomen’, slechts twee Zuilenezen dus.  
 

Mariëndaals Belang 

Hoewel het ooit begon als de 
‘Kindervereniging Mariëndaals 
Belang’ bewaren ook heel veel 
volwassenen van Mariëndaals 
Belang goede herinneringen 
aan deze vereniging. 
Op deze foto’s zijn het dus 
vooral de kinderen uit de Vlie-
gerswijk die voor een vliegtuig 
werden opgesteld. Toezicht op 
de jeugd werd gehouden door 
mevrouw A. Drijver, zij staat 
rechts op de foto. 

Openbare Scholen 

 
In de collectie van het Museum 
van Zuilen zijn honderden 
schoolfoto’s. Maar… ‘een dagje 
uit naar Schiphol’ is slechts in 
beeld bij de Openbare Lagere 
Scholen van Zuilen. 
Op deze foto is Schiphol één 
van de twee bestemmingen die 
de leerlingen van de Openbare 
Lagere School 2 die dag aan 
zouden doen. – Goede kans dat 
ook leerlingen van de christe-
lijke of rooms-katholieke scho-
len op Schiphol terecht zijn 
gekomen, maar foto’s daarvan 
ontbreken nog in de collectie. – 

Trouwens, ik weet wel zeker dat 
de leerlingen van de St.-
Ludgerusschool die begin jaren 
vijftig bij juffrouw Santkuijl in 
de klas zaten, een verhoogde 
kans op een bezoek aan 
Schiphol hadden: de drie (?) 
leerlingen van het schooljaar 
die het vaakst 10-8 (10 voor 
foutloos en 8 voor goed gedrag) 
op hun eindrapport hadden 
mochten met de juf mee naar 
de luchthaven. Maar ja… ik dus 
niet. 

 
Al veel eerder, in de jaren dertig 
gingen de leerlingen van 
Openbare Lagere School 1, klas 
2 naar onze nationale trots. 
(Deze school in Oud Zuilen zou 
later de ‘Koningin Emmaschool’ 
gaan heten.) 
We zien: Juffrouw Meyer, 
Sijntje Koning, Jans Kazius, juf. 
Smit, Lena Rietveld, Jany 
Schouwburg (bedankt), Riek 
Koning, Emiele Bekker, Nelleke 
Sterringa, Coby van Iepenburg, 
Jany van de Grift, Neeltje van 
Eijk, Jopie Koning, Tonia van 
Dijk, Suze van de Brink, mees-
ter Sterringa, Cobus Rietveld, 
Teus van Eijk, Bertus van de 
Ham, Jan de Jong, Jan Hilde-
brant, Arie van Bart, Jos Schie-
veen, Wim Bos, Pim Trotsen-
burg en Henk Schieveen. 
Goed, we gaan terug naar de 
O.L.S. 2. Een van de 
onderwijzers, de heer Osinga 
had fotograferen als hobby. Ook 
tijdens schoolreisjes nam hij de 

camera natuurlijk mee. 
Zo hebben we dus ook een foto 

van kinderen op Schiphol voor 
een vliegtuig die niet door de 
officiële Schipholfotograaf werd 
gemaakt. 
(Hierdoor kunnen we zoals u ziet 
ook de groep van alle kanten 
bewonderen) 

Voetbalvereniging 
‘Elinkwijk’ 

De spelertjes van voetbal-
vereniging Elinkwijk werden 
tijdens hun jaarlijkse Voetbal-
dag gefotografeerd op Schiphol. 
De luchthaven was voor deze 
voetballers ook een geliefd 
einddoel voor ‘dagjes uit’. 
Ook al in 1937, waar we, tiende 
van links Piet Dirks herkennen. 
(Onder het steuntje dat onder 
de neus van het vliegtuig te zien 
is, staat hij, colbert en strop-
das.) P. Dirks ging niet verder 
met voetballen, hij werd een 
zeer gewaardeerd lid van de 
Wandelsportvereniging ‘De 
Vechtkanters’.  

Werkspoor 
Bij Werkspoor bouwde men aan 
(delen van) vliegtuigen. Allicht 
dat de heren dan ook wel eens 
op de foto willen met zo’n 
luchtreus. Dit keer viel de 
Johannes Vermeer de eer te 
beurt om te poseren samen met 
de mannen van de Excursieclub 
van Werkspoor. 

 
Dat de jongens van De 
Leerschool (van Werkspoor) 
Schiphol ook wisten te vinden 
blijkt uit deze foto: 

 
Zo ziet u maar, oude aanwinsten 
zijn ook leuk. 
Mocht u dus nog zo’n oude 
(groeps)foto van Schiphol 
hebben, met een Zuilense relatie 
natuurlijk, wij houden ons 
aanbevolen!  


