
Verhaal van de maand:  
Oktober 2008: Café  
 
Deze keer een verhaal uit het boek 
‘Gasteren’ over de cafés in het dorp. 
 
Café ‘De Vriendschap’ aan het Westeinde 
heeft in Gasteren altijd een centrale plaats 
ingenomen. Lange tijd beheerde Albert van 
Rein - naast zijn werk als commissionair in 
granen en aardappelen - samen met zijn 
vrouw Tinie het café. Het was alle dagen 
open en liep goed. Elke drie of vier weken 
werden er dansavonden georganiseerd, die 
zeer goed werden bezocht. Het café vormde 
een veelgekozen ruimte voor bruiloften en 
partijen. Die feesten konden nog wel eens 
uitlopen, vertelt Van Rein. ‘Wanneer het 
bruiloftsfeest van een dorpsgenoot tot half 
twee ‘s nachts had geduurd, wilde een 
volgend bruidspaar dat het zeker langer 
duurde.’ Bij festiviteiten waarbij ook kermis 
was, stond deze laatste meestal aan de 
overkant op de hof van Meursing.  Vóór het 
café stond lange tijd een heel markante 
lindeboom, die bij het verbreden van het 
Westeinde moest worden gekapt.  
 
Tot beginjaren ‘60 werd er in ‘De 
Vriendschap’ op de zondag vòòr de 
Zuidlaardermarkt nog altijd volop gedanst. 
Daar kwam in 1962 echter plotseling een 
eind aan. Tijdens de Zuidlaardermarkt legde 
een grote uitslaande brand het café en de 
erbij horende boerderij van Lucas Nevels, 
maar bewoond door Albert van Rein, volledig 
in de as. De Asser en Drentse Courant deed 
er verslag van: ‘Brandweren uit Rolde, Anloo 
en Assen stonden voor een hopeloze taak. De 
brand, ontstaan in de schuur, is vermoedelijk 
veroorzaakt door hooibroei. De harde wind, 
die in de lengterichting over de boerderij en 
het café stond, wakkerde het vuur binnen 
zeer korte tijd aan tot een enorme 
vlammenzee. (....). Het naast het café 
staande huis met een rieten dak is in allerijl 
ontruimd. Vanmorgen omstreeks kwart voor 

elf bestond voor dit perceel geen 
brandgevaar meer. Het ontruimde huis was 
bewoond door A. van Rein.’  
 

 
 
Een café zal echter niet uit het 
dorpsgezicht verdwijnen. Uit de Asser en 
Drentse Courant van 28 april 1964: ‘Zeer 
binnenkort zal het nieuwe café-restaurant in 
bedrijf van de familie L.F. (Lucas) Nevels in 
Gasteren officieel in gebruik worden 
genomen. Het oude pand is twee jaar geleden 
afgebrand. Het noodcafé, een barak van 30 
bij 6 meter, dat na de brand op de plaats van 
‘De Vriendschap’ is opgetrokken, zal na 
verloop van tijd weer worden afgebroken.’ 
Het nieuwe café, mede op verzoek van de 
toemalige burgemeester Lambers, kwam aan 
de Brink, waarvoor de boerderij van mw. 
Mulder-Trip door Lucas Nevels werd 
gekocht en verbouwd. Albert en Tinie van 
Rein hadden het caféleven wel gezien. ‘We 
waren eigenlijk altijd in de weer. Het was 
genoeg geweest.’ Na Nevels is het café 
overgegaan in de handen van de Arend Klok, 
die toen in het café begonnen is met het 
bakken van pannenkoeken. Zijn opvolger Kees 
Turksma heeft van het café vervolgens een 
(pannenkoeken)restaurant gemaakt. Het 
verdwijnen van het café is toen niet zonder 
slag of stoot gegaan. In 1994 werd de 
pannenkoekenboerderij overgenomen door 
de familie Dekker. Nog steeds worden daar 
bijzondere avonden voor het dorp 
georganiseerd, zoals de jaarlijkse 
toneeluitvoering. Maar de centrale rol die 
het café ooit in de dorpsgemeenschap had, 
is voorgoed verleden tijd. 


