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Verhaal van de maand, 

mei 2022 

‘Een prettig nakomertje’  

 

In de Coronatijd begonnen veel mensen te wandelen. Ron 

Wiese maakte sowieso al graag een rondje door de stad. 

Bij De Sociëteit zag hij een aankondiging van het 

tijdschrift Geheugen van de Binnenstad. ‘Die boekies 

moest ik hebben! ‘  

Ron houdt van de stad waar hij in 1955 geboren werd 

aan de Hoornsekade. Als kind was hij veel bij zijn oma die 

op de Achterdam woonde.  

‘Mijn opa en oma de Boer hadden een 

schilderswinkel op de Achterdam. Mijn opa 

is in 1941 overleden. Ik werd later 

regelmatig ondergebracht bij mijn oma. Het 

was een straatje met veel oude beroepen. Je 

had daar pakhuizen vol met jutezakken en 

ik weet niet wat. Rosenhart zat er, de 

zadelmaker met dat paard in de etalage. En 

Kees Bijvoet met zijn moeder, zij hadden 

een winkel in visspullen. Stikvoort met zijn 

kuipen en een Italiaan, dat was een 

granitobedrijf. Daarnaast een woonhuis en 

dan kwam het huis van mijn grootmoeder. 

Aan de overkant zat onder andere 

Maasdam en Dekker, de lompen - en 

metalenhandel. Daar was het een komen en 

gaan van bakfietsen en kleine 

vrachtwagentjes. Ernaast zat Takken de 

groenteboer. Die hadden een zoon en die 

was blind. Als kind vond je dat heel 

interessant, want die liep met een hond. Hij 

werkte als telefonist bij het Hooge Huys.  

 

 
Kooltuin, ca. 1912. De huizen waarvan de achterkant te zien is, staan op de 

Achterdam.  ‘Het witte huis met de uitbouw waar het kleine ventje tegenaan 

staat, is het geboortehuis van mijn moeder To Wiese – de Boer (1914 – 

2006). Dat ventje zou een van mijn oudere ooms kunnen zijn, maar dat valt 

niet meer te achterhalen.’ 

In het straatje zat ook Dolf Buter, de touwslager. Zijn 

winkel was heel erg diep en daar stond een grote 

machine die het touw in elkaar wikkelde. Dolf Buter 

heeft ook veel strandhuisjes in Egmond aan Zee 

gemaakt met van dat zeil. Hij was een geziene man die 

ook veel deed voor de voetbalclub AFC. Ik speelde veel 

met zijn zoon André.’ 

 



 

 

 

‘Als ik als kind bij oma logeerde, sliep ik bij haar in bed. Dan lag ik daar 

in een grote wolk 4711 eau de cologne. Zij was een heel ander soort 

grootouder dan mijn vrouw en ik nu zijn voor onze vier kleinkinderen. 

Tijdens zo’n logeerpartij ondernam ze niets met me. Ze was meestal in 

het zwart gekleed.’ 

‘In het glopje naast oma’s huis kwam later een aanbouw. Daar werd de 

pot in onder gebracht; ik kan me niet anders herinneren dan dat er een 

ton in zat. In het keukentje was zo’n granieten aanrechtblad met een 

koudwaterkraan.’   

 

 

’Wij woonden van alle familie het dichtst bij oma en mijn moeder had 

zich voorgenomen voor haar te zorgen. Ze deed onder andere haar was. 

Die moest ik wel eens ophalen. Oma rolde het wasgoed in een krant en 

zo vervoerde ik het naar huis. Van de Achterdam naar de Hoornsekade, 

een hele wandeling voor een ventje van acht jaar.’ 

 

‘Mijn ouders leerden elkaar 

kennen via het verenigingswerk 

van Fidelis, de tegenwoordige 

Eenhoorn. Mijn vader speelde er 

in een Big Band en mijn moeder 

vond hem een leuk ventje. Ze 

trouwden in 1937 en begonnen 

met geld van mijn oma een 

kruidenierszaak aan de 1e 

Kanaalstraat. Daar zijn mijn vier 

broers en zussen geboren. Ik ben 

in 1955 aan de Hoornsekade 

geboren. Ik was een ongelukje, 

een nakomertje. Mijn moeder zei 

altijd: ‘Je bent wel een prettig 

nakomertje.’ 

‘Mijn moeder stond in de winkel 

en mijn vader bezorgde. Hij was 

helemaal niet zakelijk, wel heel 

netjes en organisatorisch sterk. 

Mijn moeder was de drijvende 

kracht in het gezin en achter de 

winkel. In 1951 hebben ze de 

zaak verkocht. Mijn vader heeft 

toen een blauwe maandag in de 

verzekeringen gezeten en later 

was hij tot zijn pensioen bij V&D 

was chef van de Interne Dienst. 

Ik zag hem als de man met de 

sleutels. ’s Morgens openen en ’s 

avonds sluiten. Hij deed 

uiteraard wel meer dan dat.’ 

 

 
De ouders van Ron in hun verkeringstijd. ‘Mijn oma vond mijn vader eigenlijk niet goed 

genoeg voor mijn moeder,’ zegt Ron. ‘Haar broer was aannemer en de Wieses, dat waren 

maar gewone werklui.’ 

Achterdam 19, het huis van Rons oma. 

Foto uit 1974.   

Nadat Ron zijn 

audio-zaak 

verkocht, 

woont hij deels 

in Frankrijk, 

maar nog altijd 

geniet hij van 

zijn rondje door 

Alkmaar. ‘Ik 

voel gewoon 

liefde voor de 

stad.’ 

 

Ron als jongste tussen zijn broers en zussen. Van links naar 

rechts Nico, Ineke, Loes en Jan. 

Interview: Ankie Smit. Beeldmateriaal: Regionaal Archief Alkmaar en privécollectie Ron Wiese 

Het tonnetje Vanaf het einde van de 19e eeuw haalde de Alkmaarse stadsreiniging 

de poeptonnen op en ruilde ze om voor een schone ton. De tonnen verdwenen in de 

loop van de 20e eeuw vanwege de komst van stromende wc’s. In sommige straten 

bleef het tonnetje lang in gebruik. In 1983 verdween de laatste ton uit de stad. 


