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Drie cafés
In het begin van de 20e eeuw stonden er in de kleine 
buurtschap Wadway drie cafés, waar Mooij, Berkhout 
en Vlaar de kasteleins waren. ‘De Stoomboot’ was een 
café met een flinke zaal aan de kant van  
Wognum. Gesloten in 1971 en afgebroken in 1976.  
Bij ‘t War aan de Spanbroeker kant ‘De Eenhoorn’: tot 

Jos Blom en Gerard Loos

Familie Loos en 
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in Wadway

1931 een winkeltje en café. Toen kwam Piet Beem-
sterboer in het pand. Hij hield alleen het kleine 
winkeltje aan en was daarnaast chauffeur. Hier 
hebben o.a. ook gewoond P. Koomen en Kobus 
Appelman. Op het perceel staat nu een prachtig 
verbouwde woning met een stolp erachter van de 
broers Richard en Michel Loos, Spanbroekerweg 224. 

Dit artikel is voor een groot deel overgenomen uit het jaarboek van de Historische Stichting Spanbroek-
Opmeer, 2008. Wadway mag dan, helaas, niet langer deel uitmaken van Wognum (Medemblik), maar een 
rechtgeaarde Wognumer vergeet het verleden niet: hij blijft toch het liefst Wadway zien als het sluitstuk 
van de Westeinderweg, desnoods als de deur tussen Wognum en Spanbroek, een deur die naar beide 
kanten opengaat (Kees Veken).

Café ‘De Eenhoorn’  van Piet Koomen sr. aan de kant van Spanbroek in 1920. V.l.n.r.: 1. Duifje Dekker, 2. en 3. nichten Koomen, 4. moeder 

Koomen-Zuurbier (gehuwd met Piet Koomen sr.), 5. Petronella Koomen (dochter van Piet Koomen), 6. Marijtje Overboom.
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school aan de Spanbroekerweg gereed. Meester 
Laoût werd hoofd van de Jongensschool aldaar.
Op pagina 58 een van de laatste schoolfoto’s van de 
Openbare Lagere School te Wadway, genomen op 29 
april 1925. 
Gurie en Alie gingen naar de Bonifatius Meisjes-
school. Na de lagere school mocht Gurie doorleren 
voor costumière en coupeuse waarna ze aan de slag 
kon bij een naaiatelier in Hoorn. Hier kwam een eind 
aan toen ze moest helpen bij zus Riet in Heerhugo-
waard–Noord, die pleuritis kreeg. Ook moest er 
kraamhulp gegeven worden als er binnen de familie 
gezinsuitbreiding kwam. Sociale zorg en hulpverle-

Overigens was Wadway een levendig dorp, want naast 
drie cafés kon men ook volop terecht bij de plaatse-
lijke middenstand en was er zelfs een school.
Het derde café, in het centrum van Wadway, is   
‘De Vriendschap’. Als café bestaat het al meer dan 
honderd jaar. Ooit begonnen als herberg, waar in 
vroeger tijden de paarden buiten stonden en de 
koetsiers zich binnen tegoed deden aan een borrel 
en/of een maaltijd. 

Jan Appel
Vanaf 1920 was het pand in bezit van Jan Appel, die 
op 11 juni 1889 in het huis van voorheen slager Rood 
op de grens van Wadway en Wognum werd geboren. 
Nu woont Hans Koenis daar op Wadway 12.  
De ouders van Jan kwamen al vroeg te overlijden.  
Hij werd ondergebracht bij de familie Biersteker, een 
echtpaar dat kinderloos bleef. Jan werd toen hij een 
jaar of dertien was knecht op de boerderij van de 
familie Biersteker in Wognum. Nadat hij getrouwd 
was ging hij boeren op een andere ‘plaats’, aan de 
Zomerdijk. Deze was ook in het bezit van de familie. 
Zijn wens ging toch uit naar het beheren van een 
café. Met financiële hulp van de familie Biersteker 
kon hij ‘De Vriendschap’ kopen. Naast het werk in 
het café en de winkel, schoor Jan Appel koeien en 
schapen en hield hij een groentetuin bij voor de 
dagelijkse behoeften. Tevens had hij een paard en 
wagen waarmee hij meel rondbracht.  
Jan was gehuwd met Guurtje Appelman. Samen 
kregen ze zes kinderen. Twee jongens en vier mei-
den. Daarvan leven nu nog Gurie, geboren in 1929, en 
Alie, geboren in 1931.  De oudste kinderen gingen in 
Wadway op school. Deze stond tegenover het café. 
Nu woont  er de familie Van Engen, Wadway 31. Het 
was een tweeklassige openbare school. Aan de 
straatzijde woonde meester Laoût. Hij was er hoofd 
van 1903 tot de opheffing in 1926. Toen kwam de 

Café De Stoomboot rond 1915. We zien voor het café uitbater  

Jan Mooij en zijn vrouw samen met hun drie dochters Hiltje,  

Marie en Alie.

Jan Appel en Guurtje Appelman voor café ‘De Vier Eenen’  aan de 

Waterkant in Spanbroek tijdens hun 40-jarig huwelijksfeest.

V.l.n.r.: De vier dochters Alie (1931), Annie, Riet en Gurie (1929) van 

Jan en Guurje Appel-Appelman.
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Zomerdijk op loopafstand, zeker niet aan de vre-
dige gemeenschap van het gehucht voorbij. In de 
oorlog was er in Wadway een razzia door de Duit-
sers. Ze kwamen ook bij de familie Appel binnen. 
Overdag was een ‘lappiespoep’ uit Hoorn langs 
geweest om er zijn brood te eten onder het genot 
van een kopje koffie. Het bleef niet bij koffie. Al 
gauw werd overgegaan op een borreltje met als 
gevolg dat het te laat werd om voor de handel nog 
langs de mensen te gaan. De lappiespoep vroeg Jan 
Appel zijn negotie in het café achter te mogen laten 
De volgende dag zou hij die weer ophalen en 
verdergaan. Tijdens de razzia werd de lappieszak 
met daarin de nodige kledingstukken aangetroffen 
in een bedsteekast. De Duitsers wilden alles in 
beslag nemen maar Gurie bedacht in een helder 
moment dat de kleding net gekocht was voor eigen 
gebruik, bij Betje Sluyter op de hoek van de Toe-
vlucht. De Duitsers geloofden het verhaal en gingen 
onverrichterzake weer weg.

ning is wat we nu mantelzorg noemen. Vroeger was 
het de gewoonte om zonder enige vergoeding hulp te 
bieden waar het nodig was in de directe omgeving. 
Wat Gurie het meeste is bijgebleven, zijn de bevrij-
dingsfeesten en natuurlijk de kermissen in Wadway. 
Dan moest ze altijd helpen in het café. De kermis was 
het belangrijkste feest in het gehucht. Daar werd het 
hele jaar naar uitgekeken. Voor muziek in het café 
zorgden de muzikale broers Jacob en Jan  Appel jr. 
met de accordeon.  Ook in de winkel moest er gehol-
pen worden: het ophalen van levensmiddelen bij de 
AKZO in Opmeer om de winkelvoorraad aan te 
vullen, dit gebeurde vaak per fiets.

Lappiespoep
Aan de hand van foto’s komen vele herinneringen 
tot leven. Het gewone leven, met spelende kinderen 
en werkende volwassenen. De periode 1940–1945, 
de Tweede Wereldoorlog, staat bij veel ouderen in 
het geheugen gegrift en die oorlog ging, met de 

Schoolfoto van de O.L. School te Wadway genomen op 29 april 1925 Van links naar rechts, onderste rij:  Jac Besseling, Floor/Floris Stam Pz., 

Pé Broers, Klaas Houter en Hil Schipper.  2e rij: Aagje Boots, Fem en Trien Hand Sd., Fien de Vries, Afra Broers, Trien en Fien Hand Jbd. (v/h 

padje), Nel Schipper, Annie Appel  Jbd., Trien Duin en Afra Bos. 3e rij: Annie de Boer, Betje Bos, Annie Appel Jnd., Annie Appelman Wd. (v/d 

molen), Gré Broers, Trien Vertelman, Mart Commandeur, Afie Besseling, Trien Bos en Jac Appel Jnz. 4e rij: Hil Broers, Lou Pronk, Nic Broers, 

Jan Stam Pz., Cor de Boer, Jan Besseling, Cor Broers, Jan de Boer en Gert Vriend. 5e rij: Gerard Bos, Jo Stam Pz., meester Schouten, Wim 

Vertelman, Gert Besseling, Simon Loos, Joop Vriend, Piet Buis, Arie Boots, Theo Vertelman en meester Laoût. Bovenste rij staan: Karel Laoût 

en Simon Boots.
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Familie Loos
Het café is nu 61 jaar in handen van de familie Loos. 
Vader Siemen was tot 1977 de eigenaar en zoon 
Bertus nam het in dat jaar over. In 1983 kwam zwager 
Jack Feld erbij en broer Fons in 1985. Sinds 1999 
hebben de gebroeders Bertus en Fons Loos met Rina 
Dekker de leiding. 
In 1950 was De Vriendschap een klein café met een 
vloeroppervlakte van circa 40 m2 met rechts van de 
ingang een kruidenierswinkeltje. Binnen was er geen 
ruimte voor een toilet. Voor een hoognodige bood-
schap moesten de gasten vaak door weer en wind 
naar de achtertuin, waar een origineel ‘huisie’ boven 
de sloot stond. Nadat café De Stoomboot van de fami-
lie Klaas Vlaar, toonaangevend in de regio, in 1971 
ophield te bestaan, besloot Siemen Loos tijdens de 
altijd drukbezochte en oergezellige kermissen een 
feesttent naast De Vriendschap te plaatsen. Mede 
door dit initiatief en de uitstekende verzorging van 
bruiloften en partijen kreeg het etablissement in de 
loop der jaren regionale bekendheid.

Verbouwing en uitbreiding
De verbouwingen en uitbreidingen verliepen als 
volgt: in 1966 werd de kruidenierswinkel opgeofferd 
om het café te vergroten. In 1970 werd, nadat al 
eerder het huis van buurman Groot was aangekocht 
om parkeerplaatsen te creëren, ook de bakkerij met 
boomgaard van Cees de Boer overgenomen. Woonka-
mer, keuken, slaapkamer en schuur van De Vriend-
schap werden uitgebroken en omgetoverd tot een 
ruim en gezellig voorcafé waarin ook kleine bruilof-
ten etc. konden worden gevierd.

Het huis van bakker Cees de Boer werd betrokken als 
woonhuis en de keuken werd als bedrijfskeuken 
ingericht. In 1976 was er behoefte aan een grotere 
dancing. De voormalige bakkerij van Cees de Boer, 
die in de boerderij achter het woonhuis gevestigd 
was, werd eruit gesloopt, om op deze manier een 
mooie zaalruimte te creëren. 

Gemeente Opmeer
Wadway behoorde voor de gemeentelijke herinde-
ling in 1979 tot de gemeente Wognum. Per 1 januari 

Een gevarieerde middenstand
In die tijd waren er veel middenstanders in Wadway. 
Timmerman C. Huibers en vrachtrijder Jan Dekker, 
Jan Komen de smid, bakker Cees de Boer, de ge-
noemde cafés met winkeltje, slager Rem Rood en de 
kapper Willem Groen door wie je haar werd geknipt 
voor tien cent. Verder schoenmaker Toon Oudejans, 
groenteboer Beemsterboer, Arie Mes de melkboer en 
Niek Steur de kaasboer. Van deze middenstanders 
zijn ‘De Vriendschap’ en een kapsalon over. Deze is 
genaamd ‘De Lange Regel’ en wordt gerund door 
Truus Broers.  Jan Appel stopte  in 1950 met de kroeg 
omdat hij de leeftijd had en Siemen Loos ‘goed geld’ 
bood. Na zijn vertrek uit Wadway huurde hij een huis 
aan de Waterkant naast het café De Vier Eenen, nu 
‘Amazone’, waar hij met zijn vrouw nog jaren heeft 
gewoond.

Touwtjespringen voor De Vriendschap in 1943.

Op de Lindengracht te 

Opmeer met zicht op de 

Waterkant van Span-

broek. Gré de Boer en 

Gurie Appel.
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aanbouwen van een nieuwe entree, garderobe en 
snackbar. Door regelgeving en een lichte terugloop 
van het dancingbezoek, werd in 2002 besloten om 
zich uitsluitend te gaan richten op feesten, partijen 
en vergaderingen. De marktpositie in dit segment 
was op dat moment al goed, maar werd door deze 
koerswijziging enorm versterkt. 

De bedrijfsleiding is op dit moment in handen van 
Fons Loos en Rina Dekker, terzijde gestaan door 
Bertus Loos, die in 1998 zijn inbreng om gezond-
heidsredenen moest verminderen. 
Terug naar de grondlegger van het huidige bedrijf 
café ‘ De Vriendschap’. Hierover laten we de oudste 
zoon Gerard aan het woord.
“Vader Siemen (S.P.) is op 11 mei 1939 getrouwd met 
moeder Nel Seyts. Ze gingen wonen in een gedeelte 
van de boerderij van Dirk Koning en Grietje Kamp 
bij wie Siemen als kind was thuisgehaald nadat zijn 
moeder overleden was aan de Spaanse griep, die in 
1918 heel veel slachtoffers maakte. Opa Engel Loos, 
wegwerker bij De Vier Noorder Koggen en brand-
stoffenhandelaar aan de Toevlucht in Spanbroek, 
bleef ontredderd achter met zijn tien toen nog zeer 
jonge kinderen.
Ook Siemens jongere broer  Jan Loos (7 maanden 

oud) werd thuisgehaald  en 
wel bij Jan Koning van de 
Koningshoeve t/o het 
tankstation bij de Toe-
vlucht. In 1982 is de boer-
derij volledig  afgebrand.
Beide families Koning 
hadden geen kinderen en 
derhalve geen opvolgers 
voor het boerenbedrijf. 
Zowel oom Jan als vader 
Siemen werd opgeleid om 
boer te worden. Dat is bij 
oom Jan gedeeltelijk gelukt, 
omdat hij met tante Cor 
Schipper trouwde. Zij was 

van dat jaar werd het aan de gemeente Opmeer 
toegevoegd. Hierdoor kwam ook een einde aan de 
situatie, dat de Wadwayers die zich meer verbonden 
voelden met (de parochie) Spanbroek, voor gemeen-
telijke zaken naar het raadhuis in Wognum moesten.

Bekende Nederlanders gingen u voor!
Toen rond 1981 zaal Jan Stam in Spanbroek zijn 
deuren sloot en de bezoekersaantallen van  
‘De Vriendschap’ bleven stijgen, werd besloten om  
er nog een zaal aan te bouwen. Deze werd in 1983 
gerealiseerd. Door de uitbreiding ontstond de 
mogelijkheid grote feesten en evenementen aan te 
nemen en bands met een goede reputatie voor 
optredens naar Wadway te halen.

Wadway dus als het 
Ahoy van het 
noorden. Zo ston-
den o.a. Uriah Heep, 
Mud, The Fortunes, 
Brainbox, Shocking 
Blue, Herman 
Brood, Lee Towers, 
Raymond van het 
Groenewoud, De 
Dijk, Marco Borsato, 
Anouk en vele 
anderen op het 
podium in Wadway. 
Vader Siem en 
moeder Nel werden 
in de beginjaren 

altijd bijgestaan door de kinderen, die dit werk als 
een normale verplichting zagen. Later heeft zich dit 
voortgezet in een structuur, waarin altijd veel 
familieleden zich hebben ingezet voor het bedrijf. 
Tot op de dag van vandaag is dit, hoewel in mindere 
mate, nog het geval.
Doordat ‘De Vriendschap’ fungeerde als sleuteladres 
voor het achter het café gelegen theaterkerkje, 
bestond in die tijd tussen beide gelegenheden een 
nauwe samenwerking. Artiesten en theaterpubliek 
hadden zowel voor als na de voorstelling in het 
knusse café een prachtige ontmoetingsplek. Als je 
anno nu het café binnenstapt, bedenk dan, dat 
grootheden uit de toneel- en cabaretwereld, zoals: 
Albert van Dalsum, Neerlands Hoop in Bange Dagen, 
Don Quishocking, Peter Faber, Youp van ‘t Hek, Jack 
Spijkerman, Brigitte Kaandorp e.v.a., je voorgingen. 
Om aan de hedendaagse eisen te voldoen, is het café 
in 1997 volledig gerenoveerd. Uitgangspunt hierbij 
was, dat het unieke karakter van het café behouden 
moest blijven. Hier is men zonder twijfel volledig in 
geslaagd.
Tegelijkertijd werd het complex vergroot, door het 
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Een vooraankondiging.

Café De Vriendschap in zijn huidige vorm in 1998.

Vader Siemen na het gereed 

maken van rookwerk voor 

een feest. 
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Zomerdijk. Zijn  maalderij stond aan de Waterkant in 
Opmeer. Mijn oudste zus Ans, overleden in 1997, is 
nog geboren op de boerderij in Wadway. Daar werden 
in tien jaar tijd zes kinderen geboren. De overige 
spruiten kwamen op Toevlucht nr. 12 ter wereld.
Mijn moeder had voor die tijd altijd een luxe kraam-
tijd, want ze verbleef vanaf de bevalling bij de  twee 
vrijgezelle dames Krunenberg, van wie Gré de 
kraamverzorgster was en Nel de huishouding deed. 
In mei 1950 moest vader Siemen voor zijn gezin naar 
een andere woning uitzien, omdat Joop Schilder met 
Coba, dochter van Willem Appelman, ging trouwen. 
Joop Schilder was werkzaam in het bedrijf van zijn 
schoonvader en heeft na diens dood de zaak jaren 
voortgezet, samen met zijn vrouw. 
Het toeval wilde dat vader Siemen vaak ging koeien 
knippen met Jan Appel, die toen café De Vriendschap 
beheerde. Die wilde eigenlijk op zijn oude dag wel 
gaan rentenieren. Vader kocht het woonhuis, café en 
winkeltje voor het totale bedrag van ƒ 10.000. Vader 
Siemen had niet voldoende geld om de zaak over te 
nemen. Met Jan Appel werd afgesproken dat de 
schuld wekelijks middels de geleverde levensmidde-
len zou worden vereffend.
Het café- en winkelleven ging toen heel anders dan 
vandaag de dag. Soms kwamen de eerste klanten al 
omstreeks 8.00 uur ’s morgens. ’s Winters brandde de 
knapperende houtkachel, die de zaak lekker ver-
warmde. Er kwam dan van alles langs en aan: van 
oudijzerhandelaren, visboeren, handelsreizigers en 

van huis uit een echte boerin. Met vader Siemen 
lukte het niet. Moeder Nel was een tuindersdochter 
van de Noorddijk bij Ursem. De boerderij van Dirk 
Koning stond aan het Kerkelaantje in Wadway en is 
in 1965 gesloopt. Op de vrijgekomen plek is een huis 
gebouwd dat thans bewoond wordt door René van 
Diepen met zijn gezin.
Omdat vader Siemen toch geen boer wilde worden 
werd het pand met landerijen in 1949 verkocht aan 
de familie Besseling en gingen oom Dirk en tante 
Griet rentenieren in het huis aan de Dorpsstraat A 71 
in Spanbroek, waar nu Anton Appel woont, dicht bij  
de oude Bonifatiusschool. Vader Siemen kon aan de 
Toevlucht een huis huren van Willem Appelman, 
molenaar en meelhandelaar aan de Wognumer 

61

Siemen Loos en Nel Seyts 25 jaar getrouwd in 1964.

De boerderij van familie Dirk en Griet Koning, Wadway E 15, op 19 juli 1959.
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Braakman (taxiondernemer in Spanbroek) bellen om 
hem naar zijn huis te brengen.
Vader en moeder losten elkaar dan af om opa gezel-
schap te houden en ondertussen ook andere klanten 
te bedienen. Vader Siemen wilde dan wel geen boer 
worden, maar hij bezocht de veehouders wel. Hij ging 
mee om koeien te knippen en was ook enige tijd 
(melk)monsternemer. Op de fiets, het monsterkistje 
achterop, heeft hij heel wat kilometers afgelegd. 
Dat deed hij ook toen hij als bondsscheidsrechter de 
wedstrijden in de afdeling Noord-Holland van de 
KNVB leidde. Bij de spelers boezemde hij veel ontzag 
in. Zijn bezoek aan RKVVS was bedoeld om tijdens 
de rust snoep en koek te verkopen. Op het voorter-
rein stond hij achter het hek met zijn assortiment 
‘dubbeltjes- en centengoed’ uitgestald op een beun. 
Ernaast stond zijn transportfiets voorzien van een 
grote vierkante bakkersmand. Later kreeg hij daar 
een verkooppunt in de Toko-kantine.

Bijnamen
Heel veel mensen en ook klanten  hadden in die tijd 
bijnamen. Zo noemden we een vertegenwoordiger 
van een drankenhandel ‘De Wervelwind’, omdat hij 
nooit veel tijd had om aan te zitten. Appelman uit de 
Langedijk noemden we ‘Naaimachientje’. Want 
telkens als er gevraagd werd: ‘Hoe doet je brommer-
tje het’, antwoordde hij met: ‘Hij loopt als een 
naaimachientje’. 
 Appelman had soms ook niet genoeg geld bij zich om 
zijn gelag te betalen. Dan werden broer Bertus, Dirk 
en ik geroepen om in het café door hem geknipt te 
worden. Daar waren we nooit zo blij mee, want je liep 
de eerste weken echt voor schandaal. Kastelein 
Simon Kok uit Nibbixwoud kwam ook regelmatig 
langs en die noemden wij ‘Je zulle bedoele’, omdat 
dat zijn stopwoordje was.
Siemen, een vrijgezel uit Obdam, kwam iedere 
dinsdagavond zitten aan de ronde tafel. Hij ging dan 
de was brengen bij zijn zus Gré, moeder van zestien 
kinderen. De was van haar vrijgezelle broer kon ze er 
nog wel bij hebben. Een keer hebben we hierover nog 
behoorlijk in de piepzak gezeten. De laatste klant 
keerde omstreeks twee uur ‘s nachts huiswaarts en 
vond in de walkant een fiets en de waszak met schone 
kleren van de vrijgezel. Deze was een half uurtje 
eerder naar huis gegaan. Wij met z’n drieën, ik was 
toen ongeveer 16 jaar, met zaklantaarns in de sloten 
schijnen en af en toe riepen we: ‘Siemen, Siemen.’ 
Wel een beetje gedempt, om niet de hele buurt 
wakker te maken. Nadat er geen reactie kwam, 
gingen we verder richting Spanbroek. Toen we bij 
Siemen Komen, met de bijnaam ‘Siemen Ep’, aan-
kwamen, hoorden we een zacht geluid uit de wc 
boven de sloot, het huisie. ‘Wat is er’, riep iemand en 
daar kwam Siemen Ep in zijn lange witte onderbroek 

voddenboeren tot Piet Groen, de schillenboer, met 
zoon Willem, en Jan Tool, de gemeentelijke vuilnis-
man van Spanbroek en Opmeer. Toentertijd ging nog 
veel vervoer met paard en wagen en tot in de jaren 
vijftig gingen enkelen met een hondenkar naar hun 
afnemers. Niek Steur van de overkant had zo’n 
hondenkar. Hij ventte met boter, kaas en eieren. Arie 
Mes van de ‘Molenwoid’ (ook Wadway) verkocht 
losse melk aan huis. Een grote Duitse herder trok de 
kar met bussen melk die van een koperen kraan 
waren voorzien. Met een koperen literkan werd de 
afgetapte melk in een pan of emmertje van de klant 
gedaan. Bij heet weer in de zomer waren de bussen 
met een laken bedekt.
Al heel jong werden de oudste kinderen thuis inge-
schakeld om te helpen. Uit school moesten we dan op 
de fiets naar Hoorn, naar Brink en Keet om levens-
middelen te halen, naar Vervaille of Baesjou voor 
rookwerk, naar Verberne voor snoep of koek en naar 
Wigmans en Schouten. Daar haalden wij de bestelde 
spritskoeken en pennywafels.
Ook werd er veel bezorgd door de bodediensten, Piet 
Oudejans uit Hoogwoud, Simon Oorbeek uit Alk-
maar of Valkering en Kunst uit Obdam. Nee verko-
pen was er nooit bij, want als er iets niet voorradig 
was, werden Ans of ik en soms ook samen, naar 
Hoorn gestuurd om het op te halen.
Vrijdagmiddag en -avond moesten de boodschappen-
lijstjes bij de klanten opgehaald worden, dat noemde 
men toen rondvragen. Wat er besteld was, werd in de 
loop van de zaterdag thuisbezorgd. Bij de vorige 
café-eigenaar Jan Appel hoefden we nooit af te 
rekenen, want het bedrag aan boodschappen werd 
afgetrokken van de hypotheekschuld.
Zoals gezegd kwam er volk van allerlei pluimage 
langs, waaronder toch wel behoorlijk wat liefhebbers 
van alcohol. Een oudere goeie klant uit Wognum 
maakte het een keer wel heel erg bont, door meer-
dere dagen in het café te blijven. Hij kwam dinsdag-
middag en liet vrijdagmorgen om half drie Doris 
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Het gezin Loos. Van links naar rechts: Nel Loos-Seyts, Bertus, 

Gerard, Ans en vader Siemen Loos.
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zijn bezopen kop vergist in de deur. Hij dacht dat-ie 
buiten stond, maar was nog in het café.
Zo kan ik nog wel een heel tijdje doorgaan over mijn 
belevenissen in de toen nog lang niet zo moderne 
Vriendschap. Ik wil hiermee aangeven dat er in de 
loop van de jaren heel veel veranderd is in de functie 
van de middenstand en vooral van het caféleven.
Ik heb het als een complexe, heel drukke, leerzame 
en vooral mooie tijd ervaren. Ik ben bovendien 
dankbaar dat ik zeventien mooie jaren heb mogen 
doorbrengen in café De Vriendschap te Wadway.”
Foto's: Historische Stichting Spanbroek- Opmeer.

uit de wc. We zijn toen weer huiswaarts gekeerd. We 
hoorden de volgende ochtend dat de vermiste man, 
omdat hij niet meer kon fietsen, naar Obdam was 
gaan lopen.
Dokter Schaap uit de Groetpolder was ook  zo’n 
aparte figuur die regelmatig kwam doorzakken. Hij 
werd altijd met een taxi gebracht. Hij deed dan zijn 
rondje West-Friesland. De rekening moest altijd 
opgestuurd worden naar zijn moeder, die altijd 
correct via de bank betaalde.
Dokter Schaap was helemaal geen dokter, maar een 
aan lager wal geraakte alcoholist, die zich wel altijd 
liet aanspreken op zijn nooit behaalde titel.
Ook was er een persoon die wij ‘Het Goede Heertje’ 
noemden. De bijnaam van een bekende crimineel uit 
de jaren zestig. Het Goede Heertje kreeg die naam, 
omdat iedereen die in het café aanwezig was, iets van 
hem mocht drinken. 
Om elf uur ‘s avonds sloot het café in die tijd. Dan 
vertrokken de meeste klanten. Sommige dronken 
nog even wat in onze huiskamer. Het licht ging dan 
uit in het café, want daar werd door de politie op 
gecontroleerd. Als er dan bier of andere drank 
gehaald moest worden uit het café, diende dit in het 
donker te gebeuren. Wij wisten altijd alles blinde-
lings te vinden. 
Op een keer moest ik ook wat drankjes halen en liep 
op mijn sokken naar het kleine buffetje in de hoek. Ik 
had nog geen twee meter gelopen in het café toen ik 
al kletsnatte voeten had. Een late klant had zich met 
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Het café rond 1930. We zien melkventer Arie Mes met de hondenkar waarop twee melkbussen staan.

Het voorcafé eind jaren zestig. Van links naar rechts: Ate Bergha, 

Joke Conijn, Cor Loos, Nel Loos-Seyts, Siemen Loos en Bertus Loos.


