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Vele gegevens en enkele herinneringen van pater S. Mooij.

Voor veel inwoners van Wognum, Wadway,
Spanbroek en wijde omgeving is het in  1976
afgebroken café `De Stoomboot' nog altijd een wel-
bekend begrip.   Vele ouderen onder u zullen daar
bruiloft hebben gevierd, toneelgespeeld, gebiljart,
gekolfd, een kaartje hebben gelegd of `te dansen' zijn
geweest, al dan niet tijdens de befaamde Wadwayer
kemis.

Het moet zo rond  1840 zijn geweest dat de toen-
malige eigenaar Joost Hes aan het café de naam
`De Stoomboot' heeft geschonken.   Die naamgeving

heeft waarschijnlijk alles te maken met de opkomst
van de stoomboot die in die tijd de zeilboot aan het
verdringen was.   In  1819 stak in elk geval voor het
eerst een zeilschip met stoommachine de Atlantische
Oceaan over; de overtocht duurde 29 dagen.

Dat het exploiteren van een café ook in vroeger
dagen geen zorgeloos bestaan opleverde, mag gecon-
cludeerd worden uit bijgaand overzicht van koop en
verkoop, de vele publieke verkopen en dus de talloze
eigenaren die De Stoomboot hebben geëxploiteerd.

Twee families die het het langst uithielden zijn de
families Jan Groot, gehuwd met Grietje Tool, en Jan
Mooij, gehuwd met Grietje Steur.   De familie Groot
runde het café van  1864 tot  1904, Jan Mooij en
Grietje Steur deden dat tussen  1909 en  1939.   Van de
Familie Mooij-Steur weten wij via de door hun
priesterzoon, pater Suitbertus Mooij( 1900-1991 ),
geschreven autobiografie onder de titel 'Als je terug-
blikt, van wieg tot bejaardenhuis', het een ander over
wat er in de Stoomboot zoal omging.

Jan  MOoij

In de bijlage kunt u gewaar
worden op welke wijze
timmerman-tekenleraar
Jan Mooij, mede-oprichter
van de `Vereniging tot be-
vordering van het Vakonder-
wijs in West-Friesland',
ongewild eigenaar werd van
de Stoomboot, nadat deze in
de nacht van 2 1  op 22 febru-
ari  1909 afbrandde.   Het toen
even befaamde als beruchte
café was een bouwvallig
gebouw van twee verdiepin-

gen met gelagkamer en kolfbaan.   De boven-
verdieping deed als danszaal dienst en kon rond de
Wadwayer kemis de zwetende hossers bijna niet

bevatten.  Jan Mooij leverde bestek en tekening en de
bouw werd gegund aan Jan Mooij, timmerman-
aannemer en opzichter, aan Jan Kooter, de metselaar,
en aan Jan Gieling, de schilder.   Ondertussen was
Machiel Aarsen, de eigenaar, afl{omstig uit de
Haarlemmemeer, gestorven en de weduwe, Maria
Tesselaar, bleef met haar kinderen en een grote
schuldenlast achter.  En toen het gebouw dan
ongeveer klaar was om opgeleverd te worden, waren
de verzekeringspenningen verdwenen en opgebruikt
voor het betalen van de hypothecaire en andere
schulden.   Een poging om van de zaak af te komen
door het houden van een veiling mislukte.   Geen
wonder, schrijft pater Mooij, want de faam van de
oude `Stoomboot' was ver van verheffend geweest in
de laatste jaren.   Dronken stamgasten beperkten er
het aantal klanten tot een luidruchtige kleine groep
druktemakers.   Ruzie met de veldwachter was er
schering en inslag, vooral rond het wettelijk sluitings-
uur op de zondagen, om van de herrie van de
Wadwayer kemis nog maar niet te spreken.

Het echtpaar Gieling waren mensen op jaren; Kooter
was, behalve metselaar, `brievengaarder', chef van de
posterijen in Wognum.  Jan Mooij bleef over als
enige redding met een hoofdrol voor Grietje Steur als
kasteleines.   Jan Mooij en zijn vrouw brachten nieuw
leven in de brouwerij:  in korte tijd was er een weke-
lijkse bijeenkomst van de nieuwe pas opgerichte
Sociëteit, de `Republiek Wadway'; de toneelver-
eniging `Utile Dulci'  stamt ook uit die tijd.
Veelvuldige repetities en uitvoeringen bezorgden
gezelligheid en klandizie.   De boeren `staken weer
op'  in de Stoomboot bij heen- en terugreis van de

Hoomse markt en stalden
paard en wagen in de oude
doorrijstal.

Terwijl vader Jan overdag
zijn timmerwerkzaamheden
verrichte in de timmerwinkel,
thans Westeinderweg 45 te
Wognum, bewoonde, be-
waakte en bediende moeder
Grietje overdag het café,
veelal geassisteerd door haar
dochters , met name door de

Gr/.eí/.e Moo/J.-Síeur         enkele jaren geleden over-
leden Marie van Diepen-

Mooij (geboren  in  1898).   Deze laatste wist o.a. te
vertellen hoe vaak het café bezocht werd door land-
lopers, arme drommels, die soms voor zij het wisten
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Foto 1913. Café `De Stoomboot' met doorrüstal. De diensters staan klaar om de
bruiloftsgasten te ontvangen.  Een reputatie die men hoog hield.

in de gelagkamer stonden met de vraag:  `urouu;, aJs
ik nou eens een liedüe uoor jelui zing , krijg ïk dan een
borre!Ú.e .?'  Maar als zij hen hadden zien aankomen
o\'er wat toen nog een smal padje was, deden ze
gauw de deur op slot en verscholen zich onder de
toonbank.
}'Iaar de cafézaak liep steeds beter.   Jan Mooij hield
weliswaar de timmerwinkel aan en bouwde nog
nieuwe boerderijen en woonhuizen (waarvan er nog
\.ele te bewonderen zijn in Wognum en wijde omge-
\ing), maar hij begon zich al meer kastelein te
\'oelen.   De metselaar en de schilder werden er nu
uitgekocht en kregen hun lang afgewachte centen.

In  1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit; er was
algemene mobilisatie afgekondigd en streng gecon-
troleerde rantsoenering ingevoerd van levens-
middelen en noodzakelijke ariikelen.   Als nieuw
aangemelde priesterstudent werd Pater Mooij op
14 oktober te Grave verwacht en daarheen met vader
Jan in alle vroegte gebracht.   Want vader Jan Mooij
moest tegen de avond terug zijn in Wadway voor de
opvang van  150 Belgische vluchtelingen uit
Antwerpen, die aan Wadway waren toegedacht.   De
grote stroom van uitgeweken Belgen werd over ons
hele land verdeeld, in afwachting van de inrichting
van grote interneringskampen.   De voor Wadway be-
stemde honderdvijftig mannen, vrouwen en kinderen
moesten worden ondergebracht in het kerkje van
Wadway en in de zaal van het café `De Stoomboot'.
Vader en Moeder Mooij waren aangezocht om voor
die mensen te zorgen.   Geld was beschikbaar gesteld
en een comité regelde met enkele mensen het geheel.

Voor het slapen lagen er in de kerk en in de zaal
lange rijen matrassen.   Wat het eten betreft, dit werd
door het comité bezorgd en verschillende dames
zouden moeder Grietje Steur helpen bij het bereiden
van de maaltijden.  Van de Belgen werd verwacht
dat zij zelf ook een handje zouden helpen in al die
bedrijven.   Maar of er steeds voor eenieder genoeg
te eten was, mag worden betwijfeld.   In elk geval
wist Marie van Diepen-Mooij te melden dat haar
moeder Grietje eens op een dag naar achteren liep
omdat het er zo verschrikkelijk stonk; daar aange-
komen zag zij hoe Belgische vrouwen op een klein
vuurtje kikkers bakten die zij kort te voren in de
slootjes achter de Stoomboot hadden gevangen om
hun honger te stillen!
In `De Stoomboot' maakte pater Mooij vele repetities
en uitvoeringen mee van o.a. het befaamde dubbel-
mannenkwartet `De Westfriezen' o.l.v. Hannes Stam
en van de toneelvereniging `Utile Dulci', meestal
uitgesproken in die tijd als `Utteledulsi'.
Het zou te ver voeren u van al die herinneringen van
pater Mooij in dit bestek te voorzien; u kunt zich
voorstellen dat `De Stoomboot' vele malen het tref-
punt is geweest van talrijke familiefeesten, b.v. bij
gelegenheid van zijn priesterwijding in juli  1927,
afscheid van de familie als pater Mooij  in  1928,
1937,1949,1957,1964 en  1969 weer terugging naar
zijn geliefde tweede vaderland Brazilië.                   <<

Ongetwijfeld zullen velen uwer deze korie
geschiedenis van `De Stoomboot' uit eigen ervaring
of overievering kunnen aanvullen.   De redactie van
dit blad houdt zich hiervoor aanbevolen.
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Bi}./drgc.. Iets over de geschiedenis van het voor-
ma]ig café `De Stoomboot' te Wadwaij nr. 15.

Het oudste dat bekend is, is dat Pieter Jansz. Taems,
herbergier te Wadway in  1671  failliet ging.   Een van
de schuldeisers Heyndrick Jansz. Beerepoot (r.k.) is
later eigenaar van de herberg `Hof van Holland'
geworden.
Jan Pietersz. Tessel (r.k), getrouwd met Seydke
Beerepoot, dochter van Heyndrick Jansz. Beerepoot,
erft in  1692 van zijn schoonmoeder de herberg.   Jan
Tessel kwam van het eiland Texel, vandaar zijn
achtemaam Tessel.   Hij noemt het café te Wadway:
`Behouden binnen Texel'.  N.B. Zijn dochter Hilletje

Jansdr.   Tessel, geboren 24-2-1699 te Wadway en
getrouwd met Elbert Joriszn. Coopman, zette het
geslacht Tessel voort met zoon Jan Tessel, geboren
18-2-1723  te Oosterblokker.   Circa  1713  overlijdt
Jan Pietersz. Tessel.
Op 26-3-1746 verkopen Simon Jansz., in huwelijk
hebbende Lijsbeth Tessel, en Adriaan Tessel,
wonende te Berkhout, aan Jan Leendertsz., wonende
te Wadway een huis en stal, zijnde een herberg te
Wadway (voor / 225,-).
Op 6-3-1752 verkoopt Jan Leendertsz., wonende te
Spanbroek aan Pieter Huybertsz. Wittebol, wonende
Wadway, een huis en grond, zijnde een herberg
genaamd `Behouden binnen Texel' te Wadway voor
600,-.
Op 27-10-1777 verkoopt Pieter Huybertsz Wittebol
te Wadway aan Jan Beers een huis en grond te
Wadway voor / 800,-.
Op 2-2-1784 vindt de verkoop plaats van de herberg
`Behouden binnen Texel' te Wadway door erf-

genamen van Pieter Sweeds aan Adriaan Klaasz.
Schenk, wonende te Hensbroek (beheerder
Sijmen Dirksz.).
Op 27-9-1790 verkoopt Adriaan Schenk, wonende in
de Waaii onder Hensbroek, een herberg te Wadway,
genaamd `Behouden binnen Texel' aan Lambert(us)
Dirksz. Kamper, r.k., wonende te Wadway.
L. Kamper, geboren  1761  te Spanbroek, kwam in
1785 van Spanbroek naar Wadway.   Hij overlijdt
11-8-1826.   Hij  is tweemaal gehuwd geweest nl. met
Anna Bragt en Anna de Jong. Na 1826 is Dirk Blank,
tapper te Opmeer, eigenaar (vruchtgebruiker?) met
mede-eigenaren.   Op 4-3-1835 (publieke verkoop)
koopt Joost Hes, kastelein, tapper, Ned. Herv., het
café.   Hes is geboren in  1809 te Schardam.   Hij
huwde 29-4-1832 te Oudendijk met Wilhelmina van
der Hooff.   In het dagboek van Pieter Groot Dirks-
zoon uit Wognum staat dat op 7-4-1847 de herberg
`De Stoomboot' (door Joost Hes) publiek .verkocht is

aan Pieter Jong, r.k., geboren  15-1 -1821  te Zwaag,
overleden 31 -3-1886 te Wognum, gehuwd  1 -5-1847
met Geertje Zwemmer.   Pieter Jong kwam  1-5-1841

van Zwaag naar Wognum.   Hes veftrekt op  1-5-1847
van Wadway naar Oudendijk.
Op 24-2-1864 verkoopt P. Jong de herberg aan Jan
Tool, aannemer te Wognum voor - zo men zegt -
/ 1 1 00,- (zie dagboek P. Groot).

Op  1-5-1864 begint Jan Groot (r.k.) in de herberg als
tapper (kastelein).  Hij kwam van Berkhout en werd
geboren 8-2-1843 te Berkhout en overleed 27-3-1904?
te Wadway.   Hij was gehuwd met Grietje Tool.  Zij
overlijdt op 2-2-1923 te Wognum, zij was geboren
op 20-2-1841  te Nibbixwoud.

Grietje T7ool

Jan Groot herbouwt (nieuwbouw) in  1865 de
Stoomboot.
Tijdens een openbare verkoping op 27-10-1904
koopt Simon Jozef Zuurbier te Amsterdam
(Watergraafsmeer) de Stoomboot van de weduwe
van Jan Groot, nl. Grietje Tool.

Op  1-5-1908 is Machiel Aarsen, geboren op
2-1-1865 te Oud en Nieuw Gaste, r.k., kastelein.   Hij
kwam van de Haarlemmemeer.   Hij kocht de
Stoomboot op 24-4-1908 van Simon Jozef Zuurbier
te Amsterdam.  Aarsen nam op diezelfde dag twee
hypotheken op.
In  1909 verbrandt 's nachts de oude Stoomboot.
Aarsen is na de brand, toen zijn nieuwe café klaar
was, failliet gegaan.   Hij kon de timmeman,

Simon Jozef zuurbier            Geertje de waard
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metselaar en schilder niet betalen.   Aarsen overlijdt
op 5-12-1909 te Wadway.  Na de brand vertrekt zijn
\Touw Maria Tesselaar met de kinderen op 14-4-1910
naar Oudorp.

De oude Stoomboot was een gebouw van twee ver-
diepingen, beneden kolfbaan met gelagkamer, boven
danszaal.   Hij was groter dan de latere Stoomboot.
Na de brand werd eigenaar van de Nieuwe Stoom-
boot Jan Mooij, timmerman, die de Stoomboot weer
opgebouwd had.  Hij bleef aan de Stoomboot hangen
samen met Jan Kooter, de metselaar, daar de
opdrachtgever tot de herbouw hem na de brand niet
kon uitbetalen.   Achterop de Stoomboot stond:
`Oordeel Vrij Anno  1909'.

Jan Mooij, r.k., geboren  14-8-1859 te Wognum,
overleden 30-4-1945 te Wognum, was gehuwd met
.\nna Klaver en later met Grietje Steur.

Machiel Aarsen
en zijn vrouw
Maria Tesselaar

We?

]9Z5                  café `De stoomboot' gelegen was.

Toen Jan Mooij in  1909 op deze manier eigenaar
werd woonde en sliep zijn vrouw Grietje Steur in het
café.  's Avonds na het werk kwam Jan Mooij bij
haar in de Stoomboot.  Jan Mooij werkte overdag in
zijn timmerzaak aan de Westeinderweg te Wognum.
Grietje Steur hield het café bij.
Op 24-4-1939 betrok Jan Berkhout met, winkel
`De Schakel' (lnkoopcombinatie) `De Stoomboot'.

Johannes Jacobus Berkhout, r.k., geboren 28-1-1910
te Medemblik, overleden 5-11 -1980 te Canada,
gehuwd op 22-9-1934 te Medemblik met Catharina
Veronica Nipshagen.   Rond  1948 vertrok J. Berkhout
naar Medemblik.
Klaas Vlaar, r.k., geboren  19-12-1903 te Wognum,
gehuwd met Truus Ootes, volgde hem op.  Hij had
ook weer een café met winkel.
De doorrijstal, die niet verbrand was, werd kort na
de 2e Wereldoorlog door een fikse storm grotendeels
geveld,  ]/3 bleef staan.   A.J. Beerepoot heeft het
restant van de doorrijstal in  1966 gesloopt.
Klaas Vlaar sloot in  1966? de Stoomboot.   Het werd
toen een showroom voor landbouwwerktuigen van
Gebr. Beerepoot.
April  1966 woonde er Simon J. B'eerepoot, r.k.
De Stoomboot is afgebroken juli  1976.   Thans woont
op de plek van de Stoomboot, in een nieuwe bunga-
low, A.J.(Ton) Beerepoot, sinds 20-9-1972.

Sinds de gemeentelijke
herindeling  1-1-1979 is deze

plek gemeente opmeer.     <<

Johannes Berkhout,
kastelein / wihkelier
van  1939 tot 1948
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