
   

  

‘In de zomer van 1931 heropenden mijn ouders café ‘De Nieuwe 

Wagen’. In dezelfde zomer werd ik geboren. Het café was voor die tijd 

van mijn oma en opa Burgering geweest. Zij hadden er al in de 19e 

eeuw een stalhouderij. Mensen van buiten die naar Alkmaar kwamen, 

konden er hun paard stallen en meteen wat drinken.’   

 

 

‘De Nieuwe Wagen’ zat aan de Wageweg die toen nog Achterweg 

heette, op de hoek met de Sliksteeg. Het adres was niet alleen café en 

stalling voor paarden en voertuigen. De zaak deed ook dienst als 

besteladres voor pakjes. Een aantal bodediensten vertrokken vanaf 

hier, zoals die naar Akersloot en die naar Uitgeest. Net als haar oudere 

zus Agaath hielp Riet mee in de zaak. ‘Ik zat achter een tafeltje en nam 

pakjes in. Ik vulde de vrachtbrief in en inde het geld.’ Voor elke 

vrachtdienst was er in het café een eigen hoekje.  

Verhaal van de maand, 

december 2021 

“ ‘n Vrolijke gast is nimmer tot last ” 

 

 

 

 

 

 

‘Mijn moeder was de drijvende 

kracht achter de zaak aan de 

Achterweg,  Mijn vader was een 

buitenmens. Hij werkte als 

hooipeiler.’ Hooibroei was een 

terugkerende oorzaak van brand 

op boerderijen. De hooipeiler reed 

boerderijen af om de temperatuur 

van het hooi op te meten en te 

bepalen of er brandgevaar was. 

Hooipeiler 

De ouders van Riet in café ‘De Nieuwe Wagen’, 1931. Om hen heen 

staan de bloemstukken vanwege de heropening van de zaak. Op de 

achterwand rechts is de spreuk te zien waar de titel van dit verhaal 

aan is ontleend. 

Op 21 november 2021 overleed mevrouw Riet Alleman – 

Burgering. ‘Zij die er altijd voor ons was, is rustig van ons 

heengegaan,’ schrijven haar kinderen en kleinkinderen in 

het overlijdensbericht. Juist in oktober 2021 hadden wij 

mevrouw Alleman bezocht vanwege ons Verhaal van de 

Maand. Haar verhaal over haar jeugd en haar leven bieden 

wij u hierbij graag aan, als herinnering aan haar. 



 

Van kinds af aan was Riet een lezer. Dat kwam goed van pas toen zij in 

1954 trouwde en samen met haar man Gerard Alleman in de Sint 

Annastraat ging wonen. Ze namen de leesbibliotheek op nummer 29 

over. ‘Mijn man was kleermaker,’ vertelde Riet, ‘In de eerste tijd van 

ons huwelijk werkte hij nog in Heiloo voor zijn vader die ook 

kleermaker was. De leesbibliotheek deed ik. Wie precies onze 

voorganger daar was? Misschien Hollebeek. In elk geval is Joon één 

van onze voorgangers geweest, want toen we er introkken vonden we 

in een kast allemaal medailles die Piet Joon met wielrennen had 

gewonnen.’ In de leesbibliotheek kozen de klanten zelf een boek uit. 

‘Per boek betaalden ze volgens mij in 1954 een dubbeltje. Zeven jaar 

later was dat 17 cent geworden. We kregen vertegenwoordigers van 

de uitgeverij op bezoek en bij hen kochten we nieuwe boeken. Zelf 

lazen we alles, mijn man de zwaardere kost en ik de wat lichtere 

boeken. We hadden een gevarieerd aanbod: detectives, wildwest en 

ook wel realistische boeken zoals ze genoemd werden. Dat viel nogal 

mee hoor.’ 

                       

 

‘Als kind las ik al veel,’ vertelde Riet,’ en toen vond ik het vreselijk dat 

wij aan de Achterweg woonden. In Dik Trom komt namelijk de Heks 

van de Achterweg voor, een armoedige vrouw. Zo wilde ik niet zijn of 

misschien vond ik haar gewoon eng.’ 

‘Uit het leven van Dik Trom’ verscheen voor het eerst in 1899 bij de Alkmaarse 

uitgeverij Kluitman. Hoofdstuk 9 gaat over ‘den heks van de Achterweg’. 

 

Een lezer met een bibliotheek 

In de jaren vijftig werden de eerste 

twee van Riets drie kinderen geboren. 

Het was een druk leven, haar man 

werkte als kleermaker en volgde ’s 

avonds vakopleidingen. In 1959 

behaalde hij het diploma Meester-

kleermaker. Riet draaide de 

leesbibliotheek. In de Sint Annastraat 

was het gezellig. ‘Er zaten kruideniers, 

er was een bakker, ook nog even een 

slager, en links en rechts van ons zaten 

logementen. Met de gasten daarvan 

had ik helemaal geen moeite. Ik kende 

sommige van hen nog van ons café aan 

de Achterweg. Daar kwamen ze ’s 

ochtends vroeg een borrel drinken om 

daarna Noord-Holland in te trekken 

met hun ‘kassies’. De een verkocht 

garen, de ander wondermiddelen 

tegen allerlei ziektes. In 1961 zijn we 

verhuisd naar de Steynstraat, waar 

mijn man jarenlang zijn 

kleermakersatelier heeft gehad.’ 

 

 

 

 

Interview: Friedel Nijman en Ankie Smit. Foto 2021: Friedel Nijman. 

Beeldmateriaal: Privécollectie Riet Alleman – Burgering, Regionaal 

Archief Alkmaar en Geheugen van Nederland. 

De Sint Annastraat was een levendige straat waar tussen 

de winkels logementen zaten met gasten van allerlei allooi. 

Soms liepen de gemoederen op, getuige deze krantenkop 

van 3 oktober 1950. Hij stond boven een bericht over een 

steekpartij op Sint Annastraat 27. 

 


