
LENI SARIS
Slraatweg 9l
3054 AB Rotterdam
Telefoon 010-226720

Rotl-erdam, 28 september L989

Aan de lreled.Heea J.J -Zanstrai
Adrlanalaan 1À4

3053 ME Rotterdafl

Geachte Heer Zanstra,

Bi,gaind .ret ïerhaaLtje over Hillegersberg. Ik hoop, dat het zo is
als uw bedceLing uas.Ik hcoa dat nog Er2aq vaa U i.rant dan kan er
eveniueef tljdig nog aan gesLeuteLd l.Jarden. Het verhaal is overigens
geen fanlasie,naar klinkkLare waarheid ..ran l tob Z.

ilet veahaal over mijn ouders schcci ne te biniteri terwijl U met rriJ
befde en oaarom vond ik het tcch erg aardig om te schrijven.

Met vrierdelijke groet,
hoogaeal-enC,

Saris)



TOEN EEN D-qGJE UIT I,Oi E]Z!NDiR WI.S...

Schrijf eens eea verhaai cv--r Hillegersberg. . . -5en verzoek, !íaaa ik eve.

over na Íroe§t de[ke]r.

het leek me ee11 :ardlge opgave, Íraar ik had een paar bizonder drukke maan-

den achter de r..r€ iri ,,erballC mei iie verkoopvan het zdven mllJoenste

exenpLaaa r.-ax ri a aoel(-5a ,-1r ik dilde zo langzanerhand weer aan mija rrge,.,onl

,,nerk Ls.inae:,::e_- sa.]rr:-ren i,ran een boek.

,ir',i:i.:: ae: :er!.daL ik niet fevensfailg in HifLegersberg woon naaa pas

":tLtlel 
jaa.. heb ik,oij aader inzien, toch wel bizondere banden net

aeze ,,iool',.rljk:

Àan de aohterzijde van nijn huls kijk iki rit op de Èergse AchterpLas

laar hebben,vefe jàren gefeden, miin ou.lers elkaer vco!'het eerst ontlrroet..

namelijk opr het ijs.
l.11jn moeder, dochter vaa een lrspoorr';.gmanrr 

, die wegens ziin crganisatorische

taLenten, vaak vaa standpLaats roesi !_eranderen, kwaln daardcor zo rond het

jaar 1910 in Rotberdam rnon-Àn.Let uas l,Jinter en het ijs op de PLas i'ras

goed-

Maria CLemenline, de naam ,/an nrljn moeder, was door eeD buurnelsie uitgeEod

nodigd on sanen te gaan schaaLsen op de Bergse AchterpLas'

Hefaas ontdekte de v!"iendin Later op de nlddag een feuke vriellc en ver-

drneen met hein aan de horizon .

Maria Clenentil]e ,.,'is! zi.h gee. raac en siond zichibaa| arrgsl-ig .r ii;-
koud zeker een uurLang te',.Jachten.Ze kon ook niet naar huis,','Jant ze tíist
de _,íeg niet, er reden destijds geen trams eÍl bllssen en bovendien had ze

ve!.geten geld nee te nemen-.een bameliik wanhopige sitlLatie voor een

1,'elbehoede achttieniarige in een vfeende oí€eving.

Die m.icdeg reed er ack een jongeÍan,toch heet wat iaartjes ouder dan

het Íeisje! ,.c! de :1?s. iii: r'eeC irizorrdea soeC en ,./aaaschi jnf iik he.i

hij aL ee.der gèzier,iai llei leisi: cak Een ervareÈ schaatsriidste!" as naa

ií dre tiji i.o Íaa. eelr íeisje aa.spaeken ging besllst niet- zoals dat tegen

woordig weL kan.Toen de iongedaEe echter sieeds angst,ige!'op hetzeltd-^

pfekje bleef staan bibberen en rondkijken,zag hli de kans schocn -on bood

haar hulp aan-l{aria,'CLementine had zo haar twijlels, ze zaD |leL n.oiL in ha

hoofd hebben gekregen om met vreende mannen te spreke[,laal staan er nee

ldeg Le r,iandefen,naar jaj--.nood breekt trelÉrl en ze moest tcch naar htris

afs ze niet wiLde vastvriezen.De redder in de nood b-^geleidde haar" keurig

naar huis Langs destiids zeer donkere en verLaten dreven-

'rMaar hier ben ik vanrniddag niet geweestlr' riep l'laria Clementine angstÍg.

Haar reddea iÍerd dàar r"eeh lrel everl l$aad om,oaar begreep h-'t toch uef en

leverde haar aan haar huisdeur af,oet de bescheiden r.'raag cf h1i haar nog-

:':?-:f:.::.:.t,.4',moeten.Ze zei ni--t L,epaaLd rrjarr, maar de redder in de

]:::: at.a ,: -:::::a .-aa ':- ,.,.:aa:-- jt- a: rLla!- aa iiachten. :nkef-- maanden



h
f

later waren z-À r,rerLoold.Ze trouwden enkele j?ren later in notlerdan en zijn
d.. " i rtr :..-. /onó .

0i oLiiere leeftijd ieelt. rl]ijn vader veel aantekeningen gemeakt. cÍer zijn
jeLrg.l i1 Fiotter.dar en alfes wat zich zo rond de eeu1,",íiasef ing afspeelde.
rrl'ltss:]1ien .eb je joit 1et.s aan die aantekeningen, ,,zei hij tegen mij,
inaa. h)einel ik her_ iaK ,'krabbelsÍ en slecht feesbaar lroui,, heb bewaard,
i; aea er aaci: teis nee gedaan.

Ir{ :ac rlet te d.uk, die tijd paste niet in mÍjn werk, het waren aa.tekeninge
z.nder enige ïolgorde en bovendien niet gemakkelijk feesbaar.
l.teressant is het eigenlijk toch l,rel en nu hebr ik er voor het eerst
uit geput voor dit arNikeft.je.Er is n.f- ook een stukje gewíjd aan
een herinnering die met 'rHiflegersberg,, te makcn heeit:De theetuin,speel_
iuin.:ol uitsparlnlnq. . . hoe ne. hel cct in ie ./clksmond noemde-.van rvrouw

Roneijn,r er ÍFreericks',.

Miin grootvader,van vaderszijde,,,ias,,Juriefier,Coudsnid en Graveur,,, zoals

ra!,<r t - -v 0e garle koperen plaal aan het woo huis i vermeldde. Er was geen rliinkef maar
rrDe Werkpfaats , op éér ïan de verdiepingen van het grote oude huis.
V-order war-on er ratuurLijk de woo fagen voor het grote gezin en lrvader

Saris,, werd af en loe dof van hel lawaal,dalt zÍjn spt uiten boven zijn hoofd
maakter meL eea groot hobbeLpaard maar een enkele naal fiet de dl"ukbezette
lader cp een nooie zorrleadag een z.g. IJar plezlei,r aanrukken , besteLd btj
d- .._r o .o-- 1..
Dlt voertuig werd door mijn vader in zijn ,,memoires', '.àl_ué omschreven:Een
groot soorl t,ent,,jagen , i1e t tr./ee paarden bespannen.De koetsier op de bok, met
hoge hoed ea gekLede jas. In de heel de farntlie:pa,Ma en aLfe kin-
del.eil, desnocds nog e,Àn paar tantes ÉËirij en voort ging het naar ,,Vrculn

Ëcflei.j.rr ofl naar rrEFoerj cksrr.,r

De J'aÍilte kcn zicl zar]l Caqje ïercarfar.ien eD t.as Caar dan zlelsgeLukkiE mee

h'ij n:ogel] cnzÈ r,Jerfe relz--n,he]. eat:eaiiaal.is a1,er de aardbof gewoon vin_
Cen,deslljds Lles mer re! heef ,ral ïlnCet ievreden-
De íUilspanningen noeste het ,eI r,ran de zonernaanden en de eventLrefe
ijspret hebben,waat met kll,rre1,elig eit nat herfstweer gir.lg nieíaial .Íoor

zijn Eenoegenrrnaar buiten,,.
Itljn vader schreef ergens:,,Er werd heel liat gewandeld en o. zondaÉ gingerr
rne met een groep vrienaien naar rrvrolrl", Rcmeijnl . Scms gingen i"Íe r,,ef ee s met
het paardentranrmeLje, maar i,,e huurden a]i-ijd een aoeibootje en genoten op
de Berg§! PLas.rr

Voor de menseD van toen bètekende Hillegersberg met zijn bekende,,Ultspan-
ningen'r echt íZom--rs Buitenrr,een begrip, waar ze heel hun feven net
pfezter aan hebben teruggedacht.
'hr.r,-f1ij]{ is het lllfeger"sberg ïa. Ceze iijC allang niet me_or het'r:i-:ar' .:.: . a..:.:::.: :.::a1a l::: alt:a:_ :at.t :,.:actale faeer hcuden .,,Éafdcor het



prettig wonen is in HiLfegersberg.

Mensen die hier alt,ijd hebben gewoond, hoor ik soms zeggen:rrI< ga er/en

bcodssEhappen doen in het Dcrprree bedoefen dan de Dorpsstraat en omge-

ving en ik vind dat. gezellig kllnken.

'Íiat gelukkig niet ls ,,'eranderd in de loop van de tijd is nDe pLas'r

en nog aftijd genieien Ce rensen o! mooie zom-órda€en van De Bergse Pfas..a1
is het dan niel Íreel. i[ een crCe roeiboot, Het pLezier is er tcen gei.reest-..

hel is er nu nog. i.rant idat zou Hifleger"sberg zijn zonder De Bergse Plas.

tk word er zoraar een beetje lyrisch 1ran, ldant Ík kijk Íedere dag met zoveel
genoegen n3ar miJn stukje van "De Plasr en ieder die bij mij op bezoek

kcmt-..dair zijn er nogl,L _!iat door mijn schrljÍen. . . r.oept meteen: rroh,,,íat

een prahtig uitzicht!r'
Àfs ik op een mooie zomerdag op rrijn bafcon genieb r,ran zon,wind en waber

vraag ik Íle af, waarom lk toch steeds i{eea zqhódig op reis moet?

Natlrurlijk ga,lk Loch,rnant de.est van de rverefd is óók mooi I


