vroeger was. Verder stellen we je voor aan een wijkbewoner, deze keer is dat Huib Elders. En
er staat een verslag van het bezoek van een bekende schrijver aan de P.H. Schreuderschool.

krant van de

schilderswijk
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Bu sayfada Schilderswijk’ta
eskinden hayatın nasıl oldu!u
anlatan Jacoba’nın kö"e yazısı
vardır. Bir semt sakini
tanıtılmaktadır, bu kez bu ki"i
Huib Elders’tır. Ünlü bir yazarın
P.H. Schreurderschool'u
ziyaretinin bir röportajı vardır.

Het leven in de
oude Schilderswijk…
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Schreuderschool.

Nationale voorleesdagen
op de PH Schreuderschool

door Jacoba Possemis

door docenten van de PH Schreuderschool

De winter was bijna voorbij en het
werd langer licht, dus konden we
lekker buiten spelen na schooltijd.
We gingen hoepelen, knikkeren,
bordje tik en slagballen. Soms ging
het mis, en sloegen we de bal zo
hard, dat hij door een raam ging.
Dan moesten we maken dat we
wegkwamen, anders belden ze de
politie (jutten). Daar zaten we niet
op te wachten want dan mocht je
‘s avonds niet meer naar buiten.

Aan het eind van de Nationale
voorleesdagen, donderdag 28 januari
2010, is de schrijver Roland Mans op
bezoek geweest. Hij heeft aan de
groepen 7 en 8 voorgelezen uit zijn
3e jeugdboek “De Uilenvlucht”, dat in
september 2009 is verschenen.

Ja, ook wij waren ondeugend in
onze tijd, maar er was wel wederzijds respect. Want de mensen
hadden niet veel geld en een raam
die stuk was, moest zelf betaald
worden. Dus als zoiets gebeurde,
ging je toch later naar de mensen
toe en vertelde je dat jij de schuldige
was. Dan ging je voor ze boodschappen doen of helpen schoonmaken.
Oh ja, we deden ook aan stoepballen, twisten met elastiek, tollen en
maakten soms de deuren aan elkaar
vast. In de Van Ostadewoningen
zaten de deurknoppen van de voordeuren naast elkaar, dus konden we
die vastmaken met een touw. Dat
moest wel heel stil gebeuren, want
het was erg gehorig in die huizen.
Als we ze vastgemaakt hadden, dan
drukten we op de bel of trokken
eraan en renden dan snel weg om
op de uitkijk te gaan staan. Als de
mensen de deur open wilden doen
dan lukte dat niet en hoorde we ze

Het verhaal gaat over de gevolgen
van de milieuvervuiling voor mens
en dier en de strijd hiertegen. Eén
van de hoofdpersonen in het boek is
Emre. En laat er in groep 8 nou ook
een Emre zitten. Dat schiep een band
en sprak de kinderen ook erg aan.
Iedereen werd enthousiast over het
verhaal.

De Van Ostadewoningen in 1975.

mopperen. Wij kwamen niet meer
bij van het lachen en gingen snel
naar huis!
Als je ouders vroegen: ‘En, heb je
lekker gespeeld?’ dan zeiden wij altijd: ‘Ja hoor, wij hebben veel plezier
gehad!’ De volgende dag kwamen
de buren aan de deur en vertelden
wat wij gedaan hadden. Dan moesten wij naar ze toe en onze excuses
aanbieden. Maar wat hebben wij
gelachen hierom en nog steeds als ik
daar aan denk, moet ik lachen!
Groetjes van Jacoba
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This page contains a column by
Jacoba, who talks about life in
Schilderswijk in the olden days.
We also introduce you to a local
resident, this time to Huib Elders.
There’s also an article on a
famous author’s visit to P.H.
Schreuderschool.

Na afloop wilde men ook weten hoe
de dag van een schrijver eruit ziet;
hoe lang het duurt om een boek
te schrijven en of je als schrijver je
fantasie moet gebruiken. Zo vertelde
hij dat hij behalve zijn fantasie ook

Roland Mans op bezoek bij de
PH Schreuderschool.

dingen die waargebeurd zijn in zijn
boek heeft gebruikt.
Roland Mans heeft posters en
boekenleggers uitgedeeld en kreeg
als dank van Dilara een schilderij van
“de Blauwbilgorgel”. Het was een
geslaagd moment voor iedereen.

Wie hebben we daar?
door Dilek Tosun
Huib Elders is 54 jaar en is geboren in
Nieuw Monster. Hij woont al ruim 30
jaar in de Schilderswijk, momenteel in
de Rubensstraat.
Huib heeft ongeveer 28 jaar in de
sloop gewerkt. “Ik heb veel huizen in
de Schilderswijk gesloopt. Daarna ben
ik een tijdje schoonmaker geweest,
ik heb flatgebouwen van 20 etages
hoog schoongemaakt, maar dat werk
vond ik niets. Ik ben weer in de sloop
gegaan en tot nu toe doe ik dat nog
steeds.”
“Mijn eerste huis in de Schilderswijk
was een huisje dat ik gekraakt had in
de Paulus Potterstraat.” Toen ik daar
uit moest ben ik in het Huygenspark
gaan wonen, bij mijn moeder. Daarna
heb ik een tijdje buiten de Schilderswijk gewoond, maar ik kwam toch
weer terug naar de Paulus Potterstraat.” Huib zat op de Maria
Gorreti basisschool op de Hoefkade.
Het waren twee scholen in één. Onder
waren de nonnen en boven waren de
‘normale’ leerlingen.”

Vroeger en nu

Sommige dingen zijn wel veranderd.
“Ik mis het contact met de buren.
Vroeger zaten we in de zomer
’s avonds voor de deur met een
biertje. Iedereen liep bij elkaar naar
binnen, de deuren stonden wijd
open.” De woningen die nu in de
Schilderswijk staan, vindt Huib beter

in vergelijking met vroeger. Maar hij
vindt oudbouw wel mooier. “Oudbouw straalt veel meer warmte uit als
je naar binnen loopt”. Volgens Huib
moeten er wel meer voorzieningen
zijn in de wijk voor de kleinere
kinderen, zoals speelterreinen.
Huib verzamelt oude foto’s van Den
Haag. “Door mijn werk in de sloop
heb ik veel van het oude Den Haag
kunnen zien en vastleggen.” Huib
deed mee aan de eerste quiz uit de
wijkkrant, waar ook een oude foto
van Den Haag in stond. Hij was de
enige die alle goede antwoorden wist.

