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BRONNEN: 

Een Grouwster Horeca-familie 
De Van Stralen's in Logement "Oostergoo". Harmen Veenstra, april 2002 

Friesland en de Friezen. In 't Waterland. Johan Winkler, 1877 

Jubileumboek KZV Oostergoo 1848-1973. H.G. van Slooten 

Jubileumboek KZV Frisia 1860-1985. H. v.d. Mei 

Dit was Idaarderadeel 1983. K.J. Vrijling e.a. 

Archief Stifting Grou 

Archief Bauke Lageveen 

Diverse krantenknipsels 

COLOFON: 

Uitgegeven door: Hotel Restaurant Oostergoo. 
Samenstellers: 	Bauke Lageveen, Doekle Yntema, Frans Bakker. 
Gedrukt bij: 	Drukkerij van der Eems BV, Easterein. 

De uitgave is mede mogelijk gemaakt door Stichting Fûns Mid-Fryslân. 
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INTRO 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. 
Zo weten wij al enige jaren dat in 2008 ons hotel honderdvijftig jaar zal be-
staan. En onwillekeurig ga je dan wel eens op een rustig moment nadenken 
over een eventuele jubileumviering en zo ja op welke wijze dan. 

De tijd gaat snel en voor je het weet is het zo ver dat er niet langer kan worden 
gewacht met het maken van plannen. Want wij zijn het er al enige tijd over 
eens dat ons hotel het gewoon verdient om het jubileum op enigerlei wijze te 
vieren. 

Wij komen in contact met een tweetal leden van de bij ons spelende biljart-
vereniging. Twee Grousters, die als hobbyisten goed op de hoogte zijn van de 
historie van het dorp Grou en naast archiefmateriaal tevens beschikken over 
een uitgebreide ansichtkaarten-verzameling. Zij zijn bereid mee te werken aan 
een gedenkboek en kiezen voor de verbindende tekst een derde man. 

Het resultaat van hun samenwerking hebt U thans in handen, het jubileum-
boek van honderdvijftig jaar Hotel Oostergoo in woord en beeld. 

Wij hopen dat U er met genoegen kennis van zult nemen. 

Marcel en Annemarie Oost 
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Schets van de situatie rond 1858 tijdens de bouw van het logement. 
Het rood gestippelde pand geeft aan waar het logement werd gebouwd. 
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GROU 150 JAAR GELEDEN 

Aan de hand van nevenstaande schets en de foto's kunnen wij een goed beeld 
krijgen van de situatie ten tijde van de bouw van het Logement. 
Op de kadastrale kaart uit ongeveer 1820 is duidelijk te zien dat het water van 
de Rechte Grou ver het dorp inliep. De Hôfsgrêft liep tot aan het kerkhof van de 
Sint Pieterkerk en is in 1868 gedempt. De Waachshaven liep tot aan de Waach 
op het Waachplein, nu Halbertsmaplein. 
Deze haven is omstreeks 1898 gedempt waarna er in noordwestelijke richting 
een kade is aangelegd langs de gehele Boarnsterhoek waar Oostergoo al deel 
van uitmaakte. Ruim twintig jaar later, in 1920, is de kade doorgetrokken tot 
het Oerhaelspaed. 

Ook op het schilderij van Bauke Annes de Jong uit 1850 (zie bladzijde 10) kun-
nen wij die situatie nog goed onderscheiden. V66r de toren de twee pakhuizen 
- nu woningen - met daarnaast de ingang van de Hôfsgrêft. Dan de tuin van 
Dr. Eeltje Hiddes Halbertsma met het witte tuinhuisje. Hier liet in 1862 Hidde 
Eeltjes Halbertsma, de zoon van Dr. Eeltje, de grote dokterswoning bouwen. 
Het volgende pand is nu d'Oude Seylmakerj aan de ingang van de Waachs-
haven. Aan de overkant van de Waachshaven - op het schilderij rechts van het 
zeilende schip - staat het pand van Schippersherberg De Halve Maen (sinds 
1771), bewoond door de familie Coopmans. De laatste bewoner was de familie 
Jogchum Nieuwenhuis. 
Naast De Halve Maen staat het riante pand waarin o.m. de families Boonstra, 
Lykles, Buisman en Bootsma hebben gewoond. Hier werd in 1874 Roelof 
Buisman geboren, de later zeer bekende boterhandelaar, tevens voorzitter van 
de Koninklijke Zeilvereniging 'Oostergoo'. 
Daarnaast zien wij de woning, met schuur en schiphuis, die gekocht werd door 
Jan Sjoerds van Stralen. Hier liet hij in 1858 het Logement bouwen. Als men 
bedenkt dat op de westzijde van de Rechte Grou weinig tot geen bebouwing 
aanwezig was kunnen wij ons voorstellen dat de eerste naam van het logement 
Water- en Veldzicht is geweest. 

Bij de volgende pagina: Foto uit 1910 genomen vanaf de houtmolen "De 
Jonge Valk", toen er een dun ijslaagje over de landerijen rondom Grou 
lag. Dit illustreert het prachtige Water- en Veldzigt vanuit het Logement. 
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ZEILPARTIJ TE GROUW, 
op WOJE-%SOAG 3 Augustus a. s.i 

iste klasse: Jagten en Booteo van 5 ei 4 palm tot 6 ei 2 palm, om een: 
fraai ZIE 'E1Ei' I iiVSTIKEItS-7O2?7j'OOft. 

2de klasse: Booten van 2- palm, om een: Nader te bepalen PRIJS. 
Aangifte vddr 's middags 12 uur, in het Logement Water- es Veidzigt bij JAN 

VAN STRALEN. - Zeilen ton 2 ure. 
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1.  De strijd van de Van Stralen's 18584885 

2.  De Dokter's dynastie 18854929 

3.  De baas is B.H. Braam 
inclusief pacht-periode van Dick Slof 

19304979 

4.  In zee met Hans van der Zee 19804993 

5.  Een schets van de Scherjon's 19934999 

6.  Marcel en Annemarie Oost Proost! 

Advertentie uit de Leeuwarder Courant van 1859 waar men kan lezen 
dat het logement in die tijd de naam "Water- en Veldzigt" droeg. 

Grou omstreeks 1850. 
Schilderij van Bauke Annes de Jong (1809-1866). 
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Een fraai beeld van de zijkant van het logement. Het lijkt wel winter te zijn, 
een mooie spiegeling in het water. Boven de deur al de naam Oostergoo. 

'n Zonderlinge herberg 
In het boek "Friesland en de Friezen" (Gids voor Rei-
zenden) staan bijdragen van diverse schrijvers en 
deskundigen over de 'Schoonheid der steden, dor-
pen en landschappen in de ie eeuw'. 
In het hoofdstuk 'In t Waterland' beschrijft Johan 
Winkler (1840-1916), arts en taalkundige, in 1877 zijn 
bevindingen over Grou en de herberg als volgt: 

't Dorp Grou is onze bizondere opmerksaam-
heit wel weerdl In menig opzicht kant gelden 
als toonbeeld van 'n echt, friesch, groot, wel-
varend dorp. 
Grou, van ouds en oorspronkelik Grouerga 
(dat is 't gea of ga, dorp aan de Grou) genoemd, 
is op 'n schiereiland geboud, dat slechts op 

n plaats samenhangt met het omringde 
land; daar is dan ook maar één wech, waar-
langs men in de dorpsbuurt komen kan. 

Maar wij zijn te water gekomen en ons jacht leit 
aan bij de herberg Oostergoo. 
'n Zonderlinge herberg is dat! De muren der 
van zijn aan twee zijden van 't gebou recht-
streeks uit 't water, uit den Groustroom, opge-
trokken. En als men uit de dorpsbuurt komt, 
kan men slechts langs een smal voetpad bin-
nen int huis komen. Maar de hoofddeur komt 
regelrecht aan 't water uit, alsof we in Venetië 
waren. 
We kunnen onmiddellik uit ons vaartuich op 
'n soort van houten vonder stappen, die 't huis 
aan den waterkant omringt als 'n galerij of 'n 
stoep. We treden de herberg binnen en bege-
ven ons terstond naar boven, want daar, uit 
de talrijke ramen der ruime bovenzaal, doemt 
zich 'n verrukkelik schoon vergezicht op aan 
onze verbaasde blikken. 	 
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i. DE STRIJD VAN DE VAN STRALEN'S 

Soms kan een samenloop van omstandigheden ertoe leiden dat er een geheel 
nieuwe situatie ontstaat. Een situatie, die misschien wel in de lijn der verwach-
tingen ligt, maar die niet wordt voorzien. Dat ervoer in 1857 Jan Sjoerds van 
Stralen, schoenmaker annex kastelein in het 'koffijhuis' aan de Grote Buren in 
Grou. 

Wat was het geval? Jan Sjoerds, getrouwd met Jantje Annes Cornel, twee kinde-
ren, kreeg van de eigenaren van zijn pand, de erven Tjalling Hiddes Halbertsma 
te horen dat het koffijhuis zou worden verkocht aan de familie Römer. Er zou 
daarna geen 'schenkerj' meer in mogen plaatsvinden. 
Jan Sjoerds werd hierdoor gedwongen naar een andere locatie om te zien. Het 
toeval wilde dat in diezelfde tijd het woonhuis met schuur op Boonstra's Hoek 
aan de Rechte Grou te koop was. Eigenaren van deze panden waren de erfge-
namen van de in februari van dat jaar (1857) overleden houtzaagmolenaar en 
houthandelaar Jan Klazes van Riesen. 

Boonstra's Hoek - voorheen Haije Hoek - dankt zijn naam aan de aldaar sinds 
1753 wonende en werkende timmermans-familie Boonstra. In 1842 verkoopt 
Pieter Johannes Boonstra het huis met schuur aan de familie Van Riesen. 

Jan Sjoerds was een vooruitstrevende middenstander. Ook had hij een goede 
verstandhouding met de notabelen van het dorp. Hij zal vast en zeker met deze 
en gene zijn plannen hebben besproken want het realiseren ervan zou wel be-
hoorlijk in de papieren lopen. 
Om kort te gaan, hij kocht het huis met schuur op Boonstra's Hoek. Op het rui-
me erf liet hij aan de waterkant een voor die tijd riant pand bouwen, dat als café 
en 'logement' zou dienen. Het werd voor Grou een opzienbarende uitbreiding 

What's in a name 
Het is soms moeilijk om zaken uit het (verre) ver-
leden exact op de goede datum te fixeren. Zo is het 
ook met de naam van ons Logement aan de Rechte 
Grou. Vandaag de dag is Oostergoo een begrip en ga 
je ervan uit dat het altijd die naam heeft gehad. 
Jan Sjoerds van Stralen geeft zijn logement in 
advertenties van 1859 de weidse naam 'Water-
en Veldzigt'. Wij zijn die naam niet vaker te-
gengekomen. In het jubileumboek van de KZV 

Frisia (1860-1985) lezen wij dat de Algemene Ver-
gadering van 2.6 oktober 1883 plaatsvindt ten 
huize van J. van Stralen, logement Oostergoo. 
Als in 1881- Anne Jans hier de scepter zwaait staat 
duidelijk in zijn advertentie van 24 juni de naam 
Logement Oostergoo en vermeldt hij ten overvloe-
de dat het aldaar een prachtig Water- en Veldzicht 
is. Wij mogen veronderstellen dat hij hiermee af-
scheid neemt van die naamsaanduiding. 
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HÂRDZEILPARTIJ TE GROUW. 
D

e Logementhouder JAN VAN STRALEN aldaar gedenkt, op Woensdag 
den 30 Junij e. k., te laten Verbardzeilen: 
Een fraai ZILt'EflIN ii1NST.E7EICS-KO2PIEOOft, 

onder Booten van 4 ei 3 palm en daar beneden. 	Zullende dit Volksfeest wor- 
den opgeluisterd door fraai 1tUIJZ1.JR. 

Aangifte v66r 's morgens 11 uur. - Aanvang van Zeilen 's namiddags 2 uur. 
Ook neemt bovengenoemde de vrijheid 

De eerste foto's van het Logement Oostergoo dateren van plm. 1880. Hierboven is te zien dat de Waachs- 
haven nog open is. De dokterswoning is reeds gebouwd. Ook de beide pakhuizen zijn nog aanwezig. 

Advertentie uit de Leeuwarder Courant van 25 juni 1858, 
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want door de gunstige ligging direct aan het water zou het ook een verrijking 
zijn voor de langsvarende schepen en zeilboten. En zouden er ijs en weder die-
nende ook niet veel schaatsers de loopplank naar deze herberg opgaan voor een 
warme dronk of hartige hap? 

De bouw vergt ongeveer een jaar en dan is het moment gekomen dat de familie 
Jan Sjoerds van Stralen, 44 jaar, zijn tweede vrouw Jantje Annes Cornel (31), 
zijn zoon uit het eerste huwelijk Sjoerd Jans (17) en hun beider zoontje Anne 
Jans (2) metterwoon het nieuwe Logement betrekken. Het is dan 

12 mei 1858 

Voor de grond betaalde Jan Sjoerdsf 2000,- (incl. kostenf 2114,-), de nieuw-
bouw kwam uit op  5700,-. Voor dit laatste bedrag sloot de volijverige loge-
menthouder hypothecaire leningen af bij in totaal elf notabelen in Grou, va-
riërend vanf 200,- totf 1100,-. Zij hadden blijkbaar wel vertrouwen in Jan 
Sjoerds van Stralen en zijn gezin. 

Familiebedrijf Van Stralen 
De nieuwe logementhouder wijdt zich met veel ijver en zorg aan zijn taak van 
gastheer. Maar hij kan zijn nevenfunctie als schoenmaker nog niet missen. De 
inkomsten uit dat werk zijn mede nodig om de aangegane financiële verplichtin-
gen correct na te komen. Ieder jaar op 12 mei moet van de afgesloten leningen 
de rente á 4% worden betaald en na het vierde jaar tevens 10% als aflossing. 
Maar het gaat goed met de zaken. Er komt méér klandizie met o.a. de verga-
deringen van de zeilverenigingen Frisia en Oostergoo. Beurtschepen 'kopen' 
aanlegrecht aan zijn in de Grou geplaatste steiger. Het 'spoor' tussen Zwolle en 
Leeuwarden wordt aangelegd, op 1 september 1868 passeert de eerste trein het 
station Grouw-Irnsum. Een fikse winter zorgt voor veel bezoek van schaatsers. 
Kortom, er is veel werk aan de winkel en Jan en zijn vrouw Jantje hebben het er 
druk mee. Jantje zorgt er voor dat alles er netjes komt uit te zien, bij veel drukte 
bijgestaan door ijverige werksters uit het dorp. 

Boekhouders-wedde 
Jan Sjoerds van Stralen was naast exploitant van zijn 
Logement ook boekhouder van het in 1776 opgerichte 
- en tot op vandaag nog steeds bestaande - zieken-
fonds 'It Gild'De vergoeding bedroegf 7,50 per jaar. 
In 1.876 is de vergoeding verhoogd totf zo,- perjaar. 
Jan van Stralen heeft dat niet meer meegemaakt 
(hij overleed in 1872), zijn zoon Sjoerd nam dus niet 
alleen het bedrijf over, maar ook de functie van 
boekhouder van 'It Gild' 

Klantenwerving 
Op de Rechte Grou bij het Logement van Jan Sjoerds 
van Stralen werd in 1864 een wedstrijd gehouden in 
het 'hardschuiven Het ging er om wie het snelst 
zijn boot kon voortbomen. De prijs was f 5,-, de 
premief 2,50. 
Je moet wel eens iets organiseren om klandizie bin-
nen te halen. 
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Logement ,Oostergoo" 
SJOERD VAN STRALEN JR. berigt aan het 

geëerde Publiek, dat hij het LOGEMENT 00E-
TER 000, vroeger door zijn Vader bewooil, 
heeft aanvaard; zich in de gunst van zijne Dorps-
en Landgenooten aanbevelende, belooft hij eene 
allezins vlugge en nette bediening. 

Grouw, Juli 1872. 

Advertentie uit de Leeuwarder Courant van juli 1872. 

Logement Oostergoo 
GROUW. 

De Ondergeteekende maakt aan het geacht 
eizende Publiek bekend, dat er nu gelegen. 
ieid bestaat bij hem te Logeeren. Tevern 
ioudt hij zich minzaam aanbevolen voor hei 
iouden van Partijen, Diners etc., daai 
r een prachtig Water- en Veldzicht is. Ook 
estaat er voor Heeren Liefhebbers gelegen. 

aeid tot Kegelen. Hij hoopt door eene nett 
m soliede bediening zich ieders gunst waar 
lig te maken. 

ANNE JANS VAN STRALEN, 
Logementhouder. 

Advertentie uit de Leeuwarder Courant van 24juni 1881. 

Zeilwedstrijden Oostergoo verhuizen 
Zeilvereniging Oostergoo (opgericht 1848) hield tot 

1868 haar wedstrijden op Oudeschouw. In dat jaar 
werd besloten om voortaan deze wedstrijden te 
houden in Grou, waar belangrijk meer ruimte was 
voor de al maar groter wordende wedstrijdvloot. Al-

les ging in goed overleg met kastelein Mebius van 
Oudeschouw. 

Jan Sjoerds van Stralen ontving de vereniging met open 
armen. Voor hem was het een hele opsteker, want er 
kwam veel publiek op de zeilwedstrijden afen waar veel 
mensen komen wordt normaliter ook geld uitgegeven. 
Daar kwam bij dat voortaan ook de Algemene Jaarverga-
dering in zijn Logement werd gehouden. Deze traditie 
wordt tot op heden nog steeds gehandhaaftL 
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Maar helaas! Op 9 juni 1872 overlijdt Jan Sjoerds van Stralen, op 60-jarige 
leeftijd. Zijn weduwe Jantje kan en wil het bedrijf niet alleen voortzetten. Zoon 
Sjoerd Jans neemt dan de leiding over en verhuist met zijn gezin naar de her-
berg. Sjoerd Jans, van beroep verver/huisschilder, is op 24 mei 1866 getrouwd 
met Janke Hendriks Noorderhaven. 
Ook neemt Sjoerd Jans de functie van boekhouder van het Ziekenfonds 'It Gild' 
van zijn vader over. De goede naam van het Logement blijft gehandhaafd. 

Echter, in juli 1880 slaat het noodlot weer toe. Kasteleinske Janke overlijdt 
plotseling, nog maar 38 jaar oud. Sjoerd blijft achter met vijf jonge kinderen, 
Jan Sjoerds als oudste (13) en Hendrik Sjoerds de jongste (5). 

Er volgt opnieuw familieberaad. 
Anne Jans, de zoon van Jan Sjoerds van Stralen en Jantje Annes Cornel, nu 24 
jaar, de halfbroer van Sjoerd Jans, had in 1878 het 1/4e eigendom van het Lo-
gement van Sjoerd Jans overgenomen. Hij was in datzelfde jaar getrouwd met 
Popkje Aukes van der Goot. 
Na de nodige afwikkelingszaken neemt in 1881 Anne Jans het Logement Oos-
tergoo over. 
Evenals zijn broer destijds kan ook de jonge logementhouder Anne Jans zijn 
nevenfunctie als verver/glazenmaker niet missen. Hij hoeft niet de ganse dag 
in het logement bezig te zijn. Bovendien, je bent jong, hebt een gezin - Jan 
(1879), Trijntje (1881) en later nog Jantje (1883) en Auke (1887) - en er moet 
wel brood op de plank komen. 

Intussen is weduwnaar Sjoerd, die nu ergens anders in Grou met zijn vijf kin-
deren een woning heeft betrokken, niet van plan om bij de pakken neer te zit-
ten. Hij koopt begin 1882 van W.J.  Boonstra het bekende Logement met Stal-
ling 's Lands Welvaren' aan de Voorstraat. 
In december van dat jaar hertrouwt Sjoerd Jans met de jonge Tjitske Liber-
tus Andringa. Zij wordt de nieuwe 'kasteleinsche' daar in het centrum van het 
dorp. In feite zijn de beide halfbroers nu collega's van elkaar, maar ook concur-
renten. Laten wij hier het moderne woord conculega's maar gebruiken. 

Moeder Jantje van Stralen-Cornel gaat Grou in 1883 metterwoon verlaten. 
Zij blijft evenwel voor de helft eigenares van Logement Oostergoo. Is dat mis-
schien de reden dat zij het jaar daarop al weer in Grou terug is? Het blijft 
gissen. Wel is bekend dat juist in die jaren de economische toestand, vooral 
in Friesland, verre van rooskleurig is. Zij en haar zoon Anne zijn van plan 
om Oostergoo van de hand te doen als er een geschikte overname-kandidaat 
kan worden gevonden. In september 1884 machtigen zij een vertrouwensman 
"speciaal om voor en namens ons te bevorderen den publieken verkoop van eene Huizinge 
en herberg te Grouw, "Oostergoo" genaamd, met erve en grond en een huis en timmer-
winkel aldaar (...) ". 
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1JIRKOOPING TE GROUW. -De 
Notarissen P. BOLTJES te Grouw en 

A. WIERSMA te Roordahuizum zullen op 
Donderdag den 8 Januarij 1885, des avonds 
6 uur, ten huize van A. J. van Stralen , Kaste-
lein te Grouw, publiek prôvisioneel veilen: 
1. Het LOGEMENT, Oostergoo genaamd, 

met vergunning, staande onmiddellijk aan het 
Vaarwater te Grouw; voor het aanhouden 
van 5 Stoombooten aan dit perceel wordt door 
den tegenwoordigen gebruiker jaarlijks geno-
ten f 75. 
2. Eene groote SCHUUR aldaar, waarin 

Timmer- en Verfwinkel, met den Grond ten 
zuiden, tot Kegelbaan gebruikt. 

Beide perceelen grootendeels in gebruik bij 
A. van Stralen. 
3. Eene H[TIZINGE, bestaande in een 

Woonkamer met Winkelhuis en twee Boven-
kamers, naast het vorige perceel, en de ten 
noorden gelegen Bleek, in gebruik bij L. 
yaxi der Ende c. s. 

Alle perceelen te aanvaarden 12 Mei 1885. 
De verkoopsconditiën zijn te vernemen ten 

kantore van genoemde Notarissen. 

ITERKOOPING TE GROUW. -De 
Notarissen P. BOLTJES te Grouw en 

A. WIERSMA te Roordahuizum zullen op 
Donderdag den 22 Januarij 1885, des avonds 
6 uur, ten huize van A. J. van Stralen, Kaste-
lein te Grouw, publiek finaal verkoopen: 
1. Het LOGEMENT, Oostergoo genaamd, 

met vergunning, staande onmiddellijk aan het 
Vaarwater te Grouw; voor het aanhouden 
van 5 Stoombooten aan dit perceel wordt door 
den tegenwoordigen gebruiker jaarlijks geno-
ten f75; geboden slechts f2644. 
2. Eene groote SCHUUR aldaar, waarin 

Timmer- en Verfwinkel, met den Grond ten 
zuiden, tot Kegelbaan gebruikt; geb. f818. 
3. Een WINKELHUIS met Bleek, naast 

het vorige perceel; geboden f751. 
Alle perceelen te aanvaarden 12 Mei 1885. 

Advertentie's uit de Leeuwarder Courant van de aankondiging "der Verkooping van het Logement Oostergoo" 

(provisioneel en finaal) in 1885. 

LOGEMENT OOSTERGOO. 
Ondergeteekende bericht aan het geëerde 

Publiek, dat hij bovengenoemd Logement 
heeft aanvaard en tevens, evenals tot heden, 
het vak vn SCHOENMAKER en dat van 
BARBIER blijft uitoefenen. 

Zich beleefdelijk bij zijne Dorps- en Landge- 
nooten aanbeveleude, belooft hij eene alles- 
zins nette bediening. 
Grouw, 12 Mei 1885. 

F. J. DOKTER. 

De nieuwe eigenaar Feikej. Dokter beveelt 
zich aan hij zijn Dorps- en Landgenoten. 
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De openbare verkopingen vinden in drie percelen plaats op 8 en 22 januari 
1885. Maar.. .zijn deze vaak levendige en spannende gebeurtenissen mogelijk 
een farce geweest? En heeft dan vooraf vastgestaan dat de mondelinge gelas-
tigde van koper Feike Dokter (t.w.Alle Kerkhof) in feite handelde voor de kring 
der sociëteitsleden aan wie Dokter de koopprijs (er is sprake vanf 2644,-) door 
middel van gratis consumptieverstrekking nadien zou gaan afbetalen? Laten 
wij het ter wille van de historie maar houden op een gedeelte van de koopprijs. 
Wel ligt vast dat Feike Dokter op 6 november 1885 een bedrag vanf 1500,-
heeft geleend van Alle Kerkhof tegen een rente van 5%. 
Voor de afbetaling aan de leden van de sociëteit De Hoek verwijzen wij naar 
het artikel dat oud-burgemeester K.J.Vrjling in 1983 heeft geschreven in het 
boek "Dit was Idaarderadeel". 

Wij nemen hier afscheid van de Van Stralen's. 
Weduwe Jantje van Stralen Cornel gaat op 8 juni 1885 verhuizen naar Gersloot. 
Anne Jans van Stralen verhuist op 18 maart 1889 met zijn Popkje van der Goot 
en het gezin naar Leeuwarden. 

De Boarnsterhoek-historie 
Andere benamingen van dit oud stukje schiereiland 
zijn Haijehoek en Noordkade. Het was een perceel 
grond, dat aan de west-, noord- en oostzijde aan het 
water grensde, respectievelijk de Rechte Grou en de 
Waachshaven. 
Aan de oostzijde, hoek Waachshaven en de Grou, 
stond een oude schippersherberg (1771-1860) , ge-
naamd De Halve Maen. Op het uithangbord stond 
als tekst aan de dorpskant 

Wie vermoeid is van het gaan 
Rust wat uit in De Halve Maen 

en aan de waterkant 
Kom binnen Schipperij 
Al is de wind  tegen 
Zoek maar Uw troost bij mij 
Ik laat U niet verlegen 

In de muur zit nog een gedenksteen, die in 1782 
gelegd is door Jetske Ruurts Coopmans. 

Westelijk van deze kleine herberg stond een woon-
huis met een timmerwinkel er achter. 
(timmerman Boonstra) 
Naast dat woonhuis was er naar de kant van het water 
een open stuk grond, waar voorheen een scheepshel-
linkje en een 'komelkerij' (koestal) had gestaan. Op de 
hoek in de Rechte Grou stond een schiphuis. Die lap 
grondwerdin 1857 doorJanSjoerds vanStralen gekocht, 
waarna hij er het nieuwe logement liet bouwen. 

De Halve Maen werd later verbouwd tot woonhuis. 
De laatste bewoonster was de weduwe van Jogchum 
Nieuwenhuis. De laatste bewoner van het vroegere 
woonhuis van timmerman Boonstra was kleerma-
kerJoh. Bootsma, die er woonde van 1920 tot 1958. 
Beide panden zijn aan het Hotel Oostergoo toegevoegd. 
De Halve Maen werd de bodega van het hotel. Van 
de huidige eigenaar Marcel Oost kreeg het de naam 
d'Oude Oost, als een hommage aan zijn voorouders. 
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Foto uit 18.98 als de Noordkade reeds is aangelegd. 

"Heren, uw laatste gratis slokje!" 
(door K.J. Vrijling) 
Feike Dokter kocht in 1885 de herberg Het Logement 
van Anne van Stralen; diens vader Jan van Stralen 
had het in 1858 op de Boarnsterhoek (zo heette des-
tijds dat stukje kade) laten bouwen. Het is heel wel 
mogelijk dat Dokter reeds voor 1885 pachter was van 
Het Logement. Maar helemaal zeker is dat niet. Hij 
kan er ook kelner zijn geweest, b.v. 's avonds en zon-
dags. Dokter was schoenmaker en zijn schoenma-
kerj stond naast Het Logement, op de plaats waar 
nu de open haard van Hotel Oostergoo is. Hij kan 
dus het ene met het andere gecombineerd hebben. 
Hoe het ook zij, Feike Dokter schijnt niet van plan 
te zijn geweest de herberg te kopen, want daarvoor 
had hij als schoenmaker geen geld. Dat het toch 
gebeurde had, volgens het verhaal dat daarover de 
ronde deed, de volgende oorzaak. 

In Het Logement kwam elke zaterdagavond de soci-
eteit 'De Hoek' bijeen, een gezelschap van notabe-
len, waar ook Buisman, de vader van de befaamde 
Leeuwarder boterkoopman Roelof Buisman, toe 
behoorde. Er werd gekaart, gebiljart, gegeten en ge-
borreld, het waren gezellige avonden die de heren 
van 'De Soos' in Het Logement doorbrachten. 
Het is hoogstwaarschijnlijk dat zij door Feike Dok-
ter werden bediend en dat hij het zeer tot hun te-
vredenheid deed. Toen nl. Anne van Stralen van Het 
Logement af wilde, zeiden de sociëteitsleden tegen 
Dokter dat hij het moest kopen. Maar Dokter zei dat 
hij dat niet kon omdat hij er geen geld voor had. 
Dat is helemaal geen bezwaar, was het antwoord, 
dan kopen wij het wel voor je en jij betaalt ons de 
koopsom afdoor ons elke zaterdagavond gratis slok-
jes te schenken en eten te geven. Je schrijft al onze 
verteringen maar netjes op en als wij daarmee aan 
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2.DE DOKTER'S DYNASTIE 

De nieuwe exploitant van het Logement Oostergoo is dus met ingang van 1885 
Feike Dokter. Van huis uit is hij schoenmaker/scheerbaas, met als vast nevenbe-
roep kelner. Hij voelt zich gauw thuis in zijn logement, al houdt hij de schoen-
lapperij nog wel aan. Hij woont in het huis naast het logement en al vrij gauw 
betrekt hij deze ruimte bij het Logement. Was hier de hypothecaire lening van 
f 1500,- van Alle Kerkhof misschien voor nodig? 

Economisch gezien zijn de tijden moeilijk, maar Dokter slaagt er in de goede 
naam en faam van zijn Oostergoo verder uit te breiden. Hij is een prima gast-
heer, kan zeer goed met mensen omgaan en schrikt er niet voor terug om van 
tijd tot tijd verbeteringen en uitbreidingen aan zijn logement door te voeren. 
Meerderen spreken dan ook wel over het Logement Dokter. Een hotel bestaat 
bij de gratie van haar gasten. Feike Dokter is een meester in het leggen van 
goede contacten en het scheppen van een gastvrije sfeer. 
De strenge winter van 1890-1891 heeft hem geen windeieren gelegd. Het 
was een lange winter en elke dag zat de gelagkamer van Oostergoo boordevol 
schaatsers. Jongemannen, die met hun 'fammen' er op uit trokken en bij Feike 
Dokter hun dorst kwamen lessen met warme chocolademelk of iets sterkers. Er 
werd gedanst tot laat in de avond. Een betere mond-op-mond reclame kan een 
ijsherberg niet gauw krijgen. 

het bedrag toe zijn dat we voor Het Logement heb-
ben betaald, dan moetje maar "Ho" roepen. We gaan 
dan weer betalen voor wat we eten en drinken. 
Feike Dokter heeft het voorstel aangenomen en de 
heren van de sociëteit De Hoek hebben vele zater-
dagavonden gratis kunnen borrelen en eten. Maar 
er kwam een avond waarop de boekhouding van 
Dokter uitwees dat hij zijn schuld vereffend had. Op 
een gegeven moment klonk dan ook zijn waarschu-
wend woord door de gelagkamer: "Heren, dit is het 
laatste gratis rondje, wij staan gelijk, het volgende 
moet U zelfweer betalen". 
Ee'n van de sociëteitsleden, een zuinig man, riep 
toen spijtig: "Dat vind ik wel he'e'l gauw; jij moet ver-
domde goed hebben geschreven!' Maar Feike Dok-
ter kaatste terug: "Dat heb ik ook, maar dat komt 
omdat jij zo verrekte veel gratis hebt gezopen!' 
Dokter was eigenaar geworden van Het Logement; 

hij heeft het later uitgebreid door er ook zijn 
schoenmakerij bij te betrekken. De leden van de so-
ciëteit bleefhij zeer dankbaar voor de medewerking 
die hij had gekregen en voor hun klandizie die hij 
bleef behouden. 
De sociëteit heeft ongeveer 8o jaar bestaan. Vele le-
den waren lid van de Kon. Zeilvereniging Ooster-
goo. Het bestuur van de vereniging hield er (nog 
steeds) zijn vergaderingen, vele leden kwamen er 
eten en zijn roemruchte voorzitter RoelofBuisman, 
die in 1.874 op de Boarnsterhoek was geboren, be-
hoorde met zijn familie tot de eerste logeergasten 
van Feike Dokter. Reden genoeg voor Dokter om uit 
erkentelijkheid voor de leden van de Soos en de zeil-
vereniging, de naam van zijn herberg te veranderen 
in Hotel Oostergoo. 

(Deze laatste vermelding is niet correct) 
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Die goede naam blijft gehandhaafd en wordt in de zomermaanden nog ver-
sterkt. Vooral na de eeuw-wisseling komt de zeilsport tot verdere ontwikke-
ling. Intussen is in 1898 de Waachshaven gedempt waardoor Oostergoo veel 
beter bereikbaar is. Het dorp Grou ligt niet meer zo geïsoleerd als een vijftig 
jaar geleden. Je kunt haast spreken van een beginnend toerisme. 

Helaas.. .in 1910 overlijdt Feike Dokter, 73 jaar oud. Zijn vrouw Trijntje Tjibbes 
de Boer zet het bedrijf vooreerst nog voort, maar al vrij snel neemt zoon Tjibbe, 
26 jaar oud, het roer over. 
Van Tjibbe Dokter is bekend, dat hij steeds zichzelf blijft. De 'gewone' man is 
bij hem evenveel waard als de meer gefortuneerde notabele. Hij brengt gezel-
ligheid in zijn herberg, speelt piano bij de film of bij de dans. Hij is populair bij 
de Grousters doordat hij zich ook met het dorpsleven bemoeit. In 1906 (22 jaar 
oud) was hij bijvoorbeeld één van de initiatiefnemers van de oprichting van 
gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren. Hij werd toen ook de eerste voor-
zitter en turnde elke zondagmorgen braaf mee aan brug, rekstok en ringen. 

Als het even kan is hij ook op het water te vinden in zijn zeilboot Hij is een prima 
zwemmer en ook de schaatssport is één van zijn hobby's. Een op en top sportman. 
Hij trouwt in 1912 met Sjoukje Hooisma (1890). 

De oorlog 1914-1918 gaat gelukkig aan ons land voorbij, maar het heeft toch 
een nadelige invloed op de gang van zaken. Dat verandert als op 11 november 
1918 de wapenstilstand wordt gesloten. De economie trekt weer aan. In Grou 
krijgt het in 1920 gestalte door de aanleg van de Nieuwe Kade. Een flinke 'hap' 
van de Rechte Grou wordt gedempt waardoor er een brede kade ontstaat. Een 
geweldige verbetering voor zowel het dorp als het hotel. 

Foto met daarop o.a. Tjibbe 
Dokter (zittend  op de boot, met 
witte kiel) en zijn vrouw Sjoukje 
Dokter-Hooisma uiterst rechts. 

Nazaten van Tjibbe Dokter 
De in 1926 omgekomen Tjibbe Dokter had toen een 
zoon Feike van io jaar. Die kwam in 1937 te werken 
in een garage in Egmond aan Zee. Hij vond daar ook 
zijn levensgezellin in de persoon van Geertruida 
Gijsbertha Hooning (1918), zij trouwden op zo april 
1941. In 1942 keerde Feike met zijn jonge vrouw naar 
zijn geboortedorp terug, om vijf maanden later in 
Leeuwarden een fietsenzaak te beginnen. Uitein-
delijk werd hij vertegenwoordiger voor het olie-
merk Castrol. Op i oktober 1945 werd zoon Tjibbe 
geboren. Met deze zoon Tjibbe hebben wij ten huize 
van zijn moeder (9o) in Nijlnstate te Leeuwarden 
enkele prettige contacten gehad en medewerking 
gekregen ten dienste van dit jubileumboek. 
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De heide slachtoffers van de onbewaakte overweg hij Stobbegat. Links Tjibbe Dokter en rechts 
zijn zwager Tjalke Zijlstra. 

TJIBHEDOKTERf -. TJALKE ZIJLSTRA t 
In moaije Maertidei; It sintaje skyat os blier, 
Biljochtet alles like fleunch, wit ho fier; 
It tlikkerlbchtet op 'e laejjen fen 'a toer. 
En ten nji iibben sprekt safölle al, yn natfir. 
It filgelt tsjilpt en '.t minekeherte kloppet hUid, 
It fidt es: ringen komt do moalje foarjierstiid! 
En dQchs 	't is stil yn 't doarp, es wûnder - nuver - stil. 
8a fijemd. . . ik wit net ho 'k it netjer sizze soli. 
't 18 .ft de bern bjar yn 't gewoane dwien bitwingo, 
Al doare s' as care, net ejonge en flourich djoeije en spriage 
By al 11 bliere det jin op dizz' del oinstrlel't, 
Is 't, sf1 haat eits yn 't doarp him nou just drôvic1 fl.11. 

Qjin wûnder, Grou, oars 't plak for elta tin fleur in wille, 
Binammen yn de moatje silerstiid, 
Grou fidt dol we immen foartoan miss. seine, 
Dy't ineilibbe yn syn dwaen, mei 'n bert* gol en bliid. 
Wy sjugge in rolprint oan ils each foarby gaan, 
Dy. 'r fen syn berteplak lens meitaje liet. 
Syn fisgers tokk'lje 't doarpsliet ,,Rôlje, rôlje", 
As d' aids stompe toer der foar iie stiet. 
(En yn 't cabine der boppe, alilnoe, alt 
By, dy 't bjar osu tin each foarby gean lit). 
Strak klinkt der fit dy atde stompe toer, 
It holle bombam 't wetterlân wer oer. • 
Hjar beide soli syn deaklok den bilie de. 
les freeslik Dnk naem beide wel fen d' ierds T 

Gnotr, 1 Maert 1926. 	 Ja. N. 

Gedicht van (buurman) Jogchum 
Nieuwenhuis dat hij maakte na het 
dramatische ongeluk van de heren 
Tjibbe Dokter en Tjalke Zijlstra. 
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Als hotelier kun je niet meer aan alle evenementen deelnemen. Je hebt je verant-
woordelijkheid voor de goede gang van zaken in en met je bedrijf Zeven dagen 
per week en practisch geen vakantie. Tjibbe was zakelijk ingesteld en hij wilde wat 
van het bedrijf maken. Hij had een prima relatie met de familie Roelof Buisman, 
de bekende boterhandelaar uit Leeuwarden. Buisman, een Grouster van geboorte 
(1874), voorzitter van zeilvereniging Oostergoo, kwam vaak met zijn familie in het 
hotel overnachten. Hij adviseerde Tjibbe om de slaapgelegenheid uit te breiden Dat 
advies paste precies in het denkpatroon van Tjibbe zelf die al enige tijd met dit idee 
rondliep. Dat heeft ertoe geleid dat Hotel Oostergoo een dependance kreeg. Tjibbe 
kocht het pand waar ooit in het verleden een scheepshelling was geweest, gelegen 
aan wat nu het Halbertsmaplein is. Beneden was stallingmogelijkheid en op de eer-
ste verdieping werden zes slaapkamers ingericht. (later Garage Palstra). 
Tjibbe was vooruitstrevend, was ook één van de eersten in Grou die in het bezit 
was van een auto. Zijn auto vond onderdak in dit perceel. Met deze uitbreiding 
was Hotel Oostergoo beter in staat om de seizoendrukte en voorkomende pie-
ken in de overnachtingen op te vangen. 
'De cost gaet voor de baet uit'. 

Het rampjaar 1926 
Het is zondag 28 februari 1926. Het is een mooie voorjaarsdag en Tjibbe Dok-
ter en zijn zwager Tjalke Zijlstra besluiten om samen met hun vrouwen en het 
kleine zoontje Feike per auto een familiebezoekje in Heerenveen af te leggen. 
De beide mannen moeten op de namiddag weer even terug naar Grou omdat 
in Oostergoo van vijf tot zeven de sociëteit bijeenkomt. Als die is afgelopen en 
er verder geen gasten zijn vertrekken de zwagers weer om in Heerenveen hun 
vrouwen en kind weer op te halen. 
Het is er helaas niet van gekomen. Op de onbewaakte overweg ter hoogte van 
Stobbegat (nu Vegelinsoord) wordt hun auto gegrepen door de om 19.32 ver-
trokken sneltrein uit Leeuwarden. Beide mannen, respectievelijk 42 en 49 jaar 
jong, vinden de dood in hun totaal vernielde auto. 
Er vaart een schok door Grou. Twee van hun populaire inwoners op zulk een 
dramatische wijze om het leven gekomen. Er heerst diepe rouw in het gehele 
dorp. De begrafenis vindt drie dagen later plaats. De dienst in de Doopsgezinde 
Kerk wordt geleid door Ds. Pasma, waar ook burgemeester Nammensma woor-
den van troost uitspreekt. 

Vertrek maar gauw weer 
Voor Tjibbe Dokter was er geen 'onderscheid des 
persoons' Dat verwachtte hij ook van zijn gasten. Je 
moest hem niet 'misbruiken', want dan kwam zijn 
Friese aard boven met alle gevolgen van dien. Koude 
drukte was hem vreemd. 
Toen twee Nederlandstalige dames hem in het Engels 

hadden aangesproken, maar even later tegen zijn 
vrouw in het meest zuiver Hollands een opmerking 
over de kwaliteit van de eieren maakte, zei Tjibbe: "Als 
jullie denken mij voor de gek te kunnen houden dan 
hebben jullie het mis. Vertrek maar gauw weer, ik kan 
jullie missen als kiespijn7. De dames dropen af! 

25 



7-r eh-j L 

f ,. 

 

GROUW, 	 ............ 191 

NOTA 
XeJ )Z/h4d4a 

Q%. 

BONDSHOTEL 
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BENZINE-DEPOT A. N. W. B. 
Telt,. ftlTERV. 110.0 

voor 

van TJ. DOKTER. 

Ieder die genegen is in dit 
' saison én of meer 

hit, Slaapkamers 
beschikbaar te stellen voor eventueel 
te verwachten vreemdelingen, wordt 
verzocht hiervan opgaaf te doen in 
»OOSTER000'. 

Ledikanten en matrassen worden 
geprefereerd boven bedsteden en 
veeren bedden. 

Tjibbe Dokter. 

Een fraai briefhoofd siert 
een rekening uit 1918. 

Het pand uiterst links op de foto (voorheen café en scheepshelling) werd door de familie Dokter 
aangekocht en heeft jaren als dependance gefungeerd. 
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Juist in deze voorjaarsdagen was men bij het hotel bezig met de bouw van de 
grote zaal. Het oude gedeelte was aan de zuidkant opengebroken. De architec-
tuur en de uitvoering berustte bij de omgekomen architect Tjalke Zijlstra. 

Maar ook na zo'n dieptreurig ongeval gaat het leven door. De nieuwbouw wordt 
voltooid, de leiding in het hotel wordt waargenomen door de oudere broer van 
Tjibbe, de even populaire Jan Dokter. 
Als in het jaar daarop Jan ook nog komt te overlijden zet de weduwe van Tjibbe, 
Sjoukje Dokter-Hooisma, de zaak zelf voort. De nieuwe zaal is klaar, nieuwe 
initiatieven, nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe zorgen. Na een paar jaar 
verpacht zij het hotel aan de heer P. Schaaf uit Leeuwarden (van Zalen Schaaf). 
Die periode duurt tot maart 1929. Toen werd het hotel door mevrouw Dokter 
verkocht. Als haar gemachtigde in deze toch wel ingrijpende aangelegenheid 
treedt op de vriend des huizes Roelof Buisman. 

Publieke verkoping 
Februari/maart 1929 vindt de verkoping plaats. In de uitgebreide aankondi-
ging staat vermeld de verkoping van het hotel met bijbehorende percelen. De 
bijbehorende percelen zijn respectievelijk de dependance, een perceel weiland 
tegenover het hotel (ijsbaan in de winter) en een schiphuis. 

Wij beperken ons tot het hotel zelve. 
In de aankondiging is zeer uitvoerig omschreven hoe de indeling van het hotel 
is, waaruit de inboedel bestaat en aan welke voorwaarden de koper moet vol-
doen. Een paar voorbeelden: 

'Het pand heeft van ouds recht van pad over de straat oostwaarts, 
behoorende tot de ten oosten liggende eigendommen van de 
hh. Bootsma en Nieuwenhuis naar de publieke straat 

'De benzine-installatie met tank, die zootvel voor automobielen als 
motorvaartuigen dienst kan doen, behoort aan de Koninklijke Shell 

'Van de stichting in 1927 af is het Theehuis aan de Pikmeer, eigendom van 
de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Grouw, in exploitatie hij 
den exploitant van Hôtel Oostergoo, de kooper kan deze voortzetten 

Een met naam en toenaam genoemde serie goederen moet worden overgeno-
men voor het bedrag vanf 1900,-. 
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Deze enthousiaste bezoekers wilden hun bord snert voor de verandering eens op het ijs consumeren. 
Daar deed Oostergoo niet moeilijk over. De klant is koning. 
(uit fotocollectie Hedman Bijlsma) 

Op deze foto is de situatie rond Op de foto op bladzijde 30 en 31 valt het bouwsel op dat tegen de 
1900 te zien, de tijd dat Feike gevel van Oostergoo en voor de woning staat. Dit werd gebruikt 
Dokter er de scepter zwaaide. 	als kolenhok voor de stoomboten die aan de kade afmeerden. 
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fJ-fet 'Dokter gastenboek 

.Wet  originele gastenboek van i-fotel Oostergoo dateert van 1915. Wet is een in 
kunstleer gebonden foliant van 8 cm dik en weegt 5,2 kilogram. 'De in goud 
opgedrukte titel luidt 'Register van 'Vreemdelingenbezoek'. 'Bovendien is het 
voorzien van het echte Oostergoo-wapen. J-fet is aangeschaft door Tjibbe 'Dok-
ter en gebruikt vanaf i juli 1915 tlm 18 augustus 1927. 
i-fet boek is bij de verkoop van het hotel niet in handen van de familie 'Braam 
overgegaan maar in bezit gebleven van de familie 'Dokter. 'Naast de zeer vele 
namen uit die periode van zz jaar staan er geen schetsen/tekeningen in, maar 
wel enkele gedichten en lovende pennevruchten. 'Een dubbele pagina is gewijd 
aan het bezoek van het 'koninklijk J-fuis op 28 januari 1917. 

In het boek is het opvallend dat verreweg de meeste bezoekers uit het westen 
van ons land komen. Iemand schrijft dat hij meteen weer voor volgend jaar 
boekt, een ander roemt de gastvrijheid en de keuken. Over het algemeen zijn de 
namen in het duidelijk leesbaar schoonschrift van die jaren geschreven. 

Tjibbe 'Dokter was een man met visie. !-fij stuurde "Neuwjaarswenschen' naar 
bekende gasten. 'Dat werd altijd zeer op prijs gesteld. 
'Van een 'Winschoter gast kreeg hij een gedicht van vijf coupletten terug, dat 
hij v66r in zijn gastenboek plakte. J-fet laatste couplet is als volgt: 

Ten slotte nog ons beider beste wenschen 
'Voor 't nieuwe jaar aan alle Çrouwsche menschen 
'En speciaal aan Tjibb' en broer en vrouw 
WIoog nog dit jaar de vrede wederkeren 
'De boeiers druk aan Tjibbe's kade meeren 
Tot bloei van 't.! en van het schoone Çrouw 

Als ge hier bij 'Dokter zijt. . .zijt ge den dokter spoedig kwijt (juli 1916) 

Bruidegom ondertekent met Dokter 
Toen Jan Feijkes in 1811 een achternaam moest 
aannemen als gevolg van de 'Code Napoleon' (Ne-
derland werd toen bezet door Frankrijk tijdens het 
bewind van Napoleon Bonaparte), gaf hij de naam 
Dokter op. De ambtenaar maakte er 'Doctors' van, 

maar Jan Feijkes hield het bij Dokter en zo is het 
door de latere eigen Burgerlijke Stand ook gebleven. 

In de trouwakte van z8 mei 1829 met Lolkje Samuëls 
de Jong (Jan 27 jaar en Loikje 28) staat speciaal ver-
meld 'Bruidegom ondertekent met Dokter'. 
Uit deze stamvader is in 1837 de schoenmaker/lo- 
gementhouder Feijke Dokter voortgekomen die in 

1885 eigenaar werd van het Logement Oostergoo. 
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Omstreeks 1915-1916 heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Er zijn ramen hij gekomen en de 
bestaande zijn  verlengd. Aan de zuidwesthoek is een stuk bijgebouwd en het dak doorgetrokken. 

In 1926 is de grote zaal gebouwd. Er is een kajuit geplaatst op de noordzijde van het dak. Op de 
noordwestpunt zien we de Shell benzinepomp,  Oostergoo had vele jaren een ANWB benzinedepot. 
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HOTEL ,,OOSTER000" - GROLJW. 
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'koninklijk  'Bezoek 
fet jaar 1917 spant de kroon als op 28januari het cKgninklijk  Tfuis op bezoek komt. 

C•Kijningin  'Wilhelmina, haar man Prins<J-fendrik en hun dochter 7uliana. 
Ze worden vergezeld door vier cVan  fi-farinxma thoe Slooten's. 

'Van 20juli tot 6 augustus 1917 logeert de familie J-fartjens uit 'Wildervank in 
Oostergoo. 'De heer J-fartjens lucht zijn hart in onderstaande regels: 

Weelde van water en weiden en luchten 
Weelde van vrijheid, van licht en van kleur 
cWiekrappe  meeuwen in krjschende vluchten 
Tlitssnelle sterntjes in donswitte kluchten 
Waterdorado, vol frischheid en geur 

Op 5juli 1918 bezoeken A. Oost uit Oegstgeest en 7.H Oost uit Çroningen het kfo-
tel Oostergoo (voorlopers van Marcel en Annemarie Oost uit 2008 misschien?). 

'De oorlog 1914-1918  is voorbij. Op iq juni 1920 zet een cEngelsman  uit 'Dover 

zijn naam in het boek. 

Op io juni 1922 bezoeken Yoh.k.'kibbeling uit 'Lltrecht ei'z Toog 'Kibbeling uit 
J-faarlem het hotel van Tjibbe. 7,e schrijven hun naam in het boek, vermelden 
er niet bij of de vis goed smaakte. 
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Boelgoed 1929. 

 

PUBLIEKE VERKOOPING 

  

  

van 

   

 

Hôtel Oostergoo. 
met bijbehoorende perceelen 

te GROUW. 

  

 

Notaris D. DE VRIES te Grouw zal op Woens-
dagen 27 Februari en 13 Maart 1929, telkens des 
namiddags 2 uur, in Hôtel Oostergoo te Grouw 
bij provisioneele en finale toewijzing 

PUBLIEK VERKOOPEN: 

Eerste perceel. 
Het van ouds bekende en in de laatste jaren belang-

rijk vergroote en gemoderniseerde hôtéj_café_restaurant 
_OOSTERGOO", staande op zeer gunstigen stand aan 
het grootscheepsvaarwater en de nieuwe kade te Grouw, 
eigen aan Mw. de Wed. en Erven Tjibbe Dokter, 
thans in huur bij den heer P. Schaaf. 

Het perceel, kadastraal bekend gemeente Grouw sectie 
A. no. 2740 voor 5 are 45 centiare, bevat: 

beneden 
ruime entrée, met kapstokken en telefooncel 
gelagkamer, met 5 vensters (waarvan 3 geheel uit-

neembaar, die op het terras uitkomen) uitzicht gevend op 
het water, buffet, toonbank, vast waschiafeltje en stook-
gelegenheid: - naast deze gelagkamer zijn twee in 
eenloopende kleine vertrekken, thans in gebruik als 
kantoor en slaapkamer; 

 

Het verkoopboekje uit 1929 
van Hotel Oostergoo. 
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WI. van 'Blankenstein uit Scheveningen schrijft onder zijn naam op zi augus-
tus 1923: cBij Tjibbe 'Dokter blijft alles bij het oude. Moge het zoo blijven! 

Zes Londenaren verblijven drie weken in het hotel, van 3  tot 25 september 1925. 
Met een grote accolade vermelden ze ook nog "snits". Wat mag dit betekenen? 

'Van 2 tot ii juli 1926 is de familie cErekink/cRoosegaar  uit Amsterdam te gast. 
Zij weten van het dodelijk ongeval van Tjibbe 'Dokter. In het gastenboek schrij- 
ven zij; 

Çenoe,g'ljk en prettig, verzorging zoo fijn 
'Wie zou hier niet tevreden zijn 
94"ij hebben gezeild en geroeid en gevischt 
,Maar Tjibbe... och! hem hebben we gemist 

In augustus 1927 eindigt 'Dokter's gastenboek. 'Binnen de familie wordt het nog 
gebruikt bij familie-bijeenkomsten ter gelegenheid van jubilea etc. 

Het in 192 7 gebouwde Theehuis (in opdracht van VVV) is vele 
jaren geëxploiteerd door de eigenaren van Hotel Oostergoo. 

Doe maar gewoon 
Zo doet een verhaal de ronde, dat op zekere dag een 
Amsterdamse groothandelaar zijn hotel bezoekt. 
Deze 'koopman' schept nogal op over zijn functie, 
waarop Tjibbe reageert met "Zoo, je moet maar 
zien datje dat b1jfr' Na het goed verzorgde diner 
biedt de koopman hem een sigaar met een gouden 

bandje aan. Tjibbe kijkt naar het merk en zegt: 
"nee, dank je, ik rook liever de sigaren van mezelf' 
De anecdote sluit met de woorden 'het was zeker 
wel de eerste keer dat de Amsterdamse patricier 
zo gemoedelijk door een hotelier werd behandeld'. 
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3. DE BAAS IS B.H. BRAAM 
INCLUSIEF PACHT-PERIODE VAN DICK SLOF 

Koper van het hotel wordt A. Braam uit Drachten voor zijn zoon Berend Simon. 
Berend is op dat moment nog kelner in een hotel in Frankrijk. Op 20 decem-
ber 1930 neemt J.  Braam uit Hardegarjp het hotel over en wel voor zijn zoon 
Berend Harm, die tot dan eveneens werkt in een hotel in Frankrijk, in Menton 
om precies te zijn. 
Tot mei 1931 werken de beide neven samen in Oostergoo. Dan gaat Berend 
Harm zelfstandig verder, tijdelijk bijgestaan door zijn zuster Zus. Zij runt ook 
het gepachte Theehuis aan het Pikmeer. Berend Harm is dan 23 jaar, heeft al een 
perfecte opleiding achter de rug en al spoedig blijkt dat hij een pur sang hotelier 
is. Op 19 mei 1932 trouwt hij met Anna Visser en ook zij is uit het goede hout 
gesneden. Samen zetten zij de jonge schouders er onder, in de wetenschap dat 
het exploiteren van een hotel geen sinecure is. Het zal veel energie kosten, met 
lange dagen en veelal korte nachten, maar het echtpaar Braam heeft er zin in! 

Zoals bij iedere aankoop van een pand vindt de nieuwe eigenaar dat er veran-
deringen moeten plaatsvinden. B.H. Braam heeft in Frankrijk zijn ogen goed de 
kost gegeven. Het hotel moet op zijn tijd meegaan in de 'vaart der volkeren'. Zo 
wordt er na de eerste veranderingen bij de overname, in 1932-1933 de serre aan 
de oostgevel gebouwd, in de jaren 1935 en 1938-1939 nog gevolgd door enkele 
verdere uitbreidingen c.q. verbeteringen. 

Al in vrij korte tijd raakt de familie Braam goed ingeburgerd in de dorps-
gemeenschap. 
Grou telt veel verenigingen, zij hebben hun bijeenkomsten, vergaderingen en 
uitvoeringen. Braam is 'geschikt' en dat betekent dat je veel medewerking krijgt. 
Hij zorgt er voor dat de klant tevreden is, de beste waarborg dat die de volgende 
keer terug komt. 

VANAF HEDEN WEDflI 
GEOPEND 

HOTEL ,,OOSTERGOO",Groew. Advertentie uit de Leeuwarder Courant 
van 11 maart 1930. 

   

In 1932 wordt de serre gebouwd. Op het grote Zwarte bord boven de ingang links staat: 
Watersport eersteklas motor- zeil- en roeiboten te huur M.Zetzema Hotel Oostergoo. 

Foto van de boeier "ARGO" van Hotel Oostergoo die men kon huren voor dagtochtjes. 
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Een winters plaatje uit de eerste jaren na de 2e wereldoorlog toen de serre is overkapt. 
Het huis links (bewoond door kleermaker Bootsma) zou omstreeks 1958 bij het hotel 
worden getrokken. 

Gevonden voorwerpen 
Bij de verbouwing in februari 1935 door timmerbe-
drijfTienstra & Lame'ris vond men onder de vloer 
tussen de grote zaal en de gelagkamer een oude 
hellingslee. Daarmee werd het bewijs geleverd dat 

er zich voorheen op die plek een scheepshellinkje 
heeft bevonden. 

Soep en pudding, een zondagsmaal 
Als de meeste seizoendrukte voorbij was moest ik 
in mijn jonge jaren van mijn moeder iedere zondag 
een kop soep en een puddinkje brengen bij buur- 
vrouw Nieuwenhuis (Tineke Braam). 

38 



1030 KAMER No 	REKENING 

TELEFOON No. 9 (2 ijnn) doo e, nooh - 61,0 1973 

B.nk,elAIe Am,tedo,00ke Bonk N.V. 

DIRECTIE: B. H. BRAAM Jon. 

HOTEL .00STERGOO - GROUW 
ANNEX HOTEL HET PARK 

DORADO VOOR WATERSPORT 

)io.ta  	 

Een briefhoofd uit de jaren vijftig. 

De dependance aan de Parkstraat te Grou (thans is Beter Wonen 
hier gevestigd) . Ook bekend onder de naam Hotel Het Park. 
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De lounge, gebouwd op de plek van het voormalige woonhuis van de familie Bootsma. 

Fraai uitzicht over "de Grou" vanuit de lounge, de tafels zijn gedekt voor het diner. 
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Een hotel runnen kun je niet alleen, je bent afhankelijk van goed personeel, 
kok(s), kelner(s) en kamermeisje(s). De eerste twee vallen onder 'de baas zelf', de 
laatste groep onder mevrouw Braam. Zij is een sociaal voelende bazin, die goed 
met het personeel kan omgaan. 
De economische toestand is niet rooskleurig, maar Oostergoo komt toch de 
ergste 'dertiger jaren' door. Een zorgwekkende situatie ontstaat met het uit-
breken van de mobilisatie in mei 1940, gevolgd door de oorlogstoestand en de 
bezetting. Wat zal de toekomst brengen? 

Dan wordt op 10 mei 1941 dochter Trijntje Geesje (Tineke) geboren. Zij zorgt 
voor nieuw elan en vreugdevoller gedachten. Als op 15 april 1945 de Canade-
zen Grou binnentrekken gaat natuurlijk ook bij Oostergoo de vlag in top. Het 
gevoel van weer vrij te zijn schept nieuwe energie. Voorbij die ellendige tijd van 
schaarste, van bonkaarten, van evacuées en controles op alles en nog wat. 
V66r de oorlog had Braam van Tjitte Hommes Dijkstra al zijn pand gekocht aan 
de Parkstraat (nr 12) en als dependance van het hotel ingericht. Officieel heette 
het Hotel "Het Park". In de jaren van de bezetting diende het van tijd tot tijd 
ook als een toevluchtsoord voor onderduikende 'gasten'. Na de oorlog hebben er 
ook personeelsleden in gewoond. 

Voor Oostergoo breken goede tijden aan. In de eerste jaren na 1945 is er nog 
wel schaarste maar de klandizie groeit van jaar tot jaar. Er komen meer toeris-
ten naar Friesland (het Westen heeft onze provincie leren kennen in de oor-
logsjaren!), er is werk voor iedereen, er wordt verdiend en dan wordt er ook 
geld uitgegeven. Het woonhuis naast Oostergoo komt vrij, wordt door Braam 
aangekocht en naderhand — het is intussen 1958 — verbouwd tot lounge van 
het hotel. Ook de woning op de hoek, laatstelijk bewoond door weduwe Nieu-
wenhuis, is al eigendom van Oostergoo, zodat nu de gehele noordkant van 
Boarnsterhoek tot het complex behoort. 

Het hotel ontsnapt aan een ramp als in juni 1960 brand ontstaat in de hout-
loodsen van de Halbertsma Fabrieken. Een vuurzee van brandende houtsnip-
pers en een zware rookkolom waait in oostelijke richting pal over de Rechte 
Grou. Dankzij nathouden van het hotel door de brandweer slaat het vuur niet 
over. Wel bladdert door de hitte de verf van de kozijnen en ramen van het 
hotel. 

Een geborduurde waarschuwing 
De zus van mevrouw Braam, tante Saap, heeft een 
borduurwerkje gemaakt dat in een keurige lijst op 
het toilet van Oostergoo werd opgehangen. De En-
gelse tekst luidde: 

Use me welt and keep me clean 
never telt what 1 have seen 
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Bij Hotel Oostergoo aan het werk. Van links naar rechts: Piet Hoen, Dick Slof en Tineke Braam. 

De brand in de nacht van 10 op 11 februari 1975. De bluswerkzaamheden zijn in volle gang. 
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NIEUWE HUURDERS DICK SLOF EN GÉ KERKHOF 

Als de heer Braam begin 1968 zestig jaar wordt - zijn vrouw was het in het 
najaar van 1967 al geworden - besluiten zij met het hotel te stoppen. Wat doen 
we, verkopen of verhuren. 
Het wordt het laatste en met ingang van 1969 worden Dick Slof (1936) en zijn 
nicht Gé Kerkhof de pachters van Oostergoo en wel voor een termijn van 10 
jaar. 

De jongelui zetten hun beste beentje voor en kunnen de goede naam en faam 
van Oostergoo continueren. Het noodlot slaat toe als in de nacht van 10 op 
11 februari 1975 brand uitbreekt op de eerste verdieping tengevolge van een 
smeulende sigarenpeuk in een asemmer. Het wordt rampzalig want het vuur 
grijpt zeer snel om zich heen. De eerste verdieping met eetzaal en gastenka-
mers brandt uit en in de benedenverdieping staat een halve meter bluswater. 
Ruim een jaar later, op Sint Piterdei 21 februari 1976, opent Oosergoo weer 
haar deuren en na Pasen wordt hét hotelgedeelte weer in gebruik genomen. 
Geen gasten, geen inkomsten. Wel is het bedrijf verzekerd. Er volgen in 1976 
en 1977 twee zeer warme zomers, die qua omzet weer wat goed kunnen maken. 
Als het huurcontract eind 1979 afloopt wordt het niet verlengd. De familie 
Braam gaat tot verkoop van Oostergoo over. Dick Slof en zijn huisgenote ver-
trekken naar Amsterdam. Ondanks de brand behouden zij goede herinnerin-
gen aan hun Grouster periode. 

Vrije toegang 
Toen Braam het hotel verkocht aan Hans van der 
Zee heeft hij in het koopcontract laten opnemen 
dat hij te allen tijde levenslange vrije toegang heeft, 
zowel vanaf de weg als vanaf het water, tot een plek 
op de wal cn/ofdc steiger van oostcrgoo om daar te 
kunnen vissen. Wel is op serieus/ludieke wijze als 
voorwaarde gesteld dat hij 'daarbij geen overlast 

bezorgt aan bezoekers van het hotel-, café- en res-
taurantbedrijf of de griliroom, zowel komend over 
water dan wel over land.' 
In het hotel hangt een fotolijst aan de muur van een 
vissende Braam op de steiger, met als achtergrond een 
copie van de verkoopakte. Alles notarieel vastgelegd 
OP 3 maart 1980 door notaris Vellinga te Akkrum. 
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Tekening Germ de Jong. 

Distributierechten 
Jelle Heida van Café' Frysln - en later zijn opvol-
ger schoonzoon Siebe P. de Jong - had voor Grou de 
distributierechten van leveranciers Heineken en 
Vrumona. Hij leverde aan 's Lands Welvaren en aan 
Oostergoo. Het leverantieboek van Oostergoo is nog 
in het bezit van kleinzoon Jelle de Jong en beslaat 

de periode 1933 t/m 1959. De totaal-maandbedragen 
geven een mooi beeld van de tijd en de seizoenen 
van v66r, tijdens en na de oorlog. 
(1933 inkoop bier 32 ct per liter, 10 flesjes Pcrl limo-
nadef 1,25) 
(1947 inkoop kist van 24 f1. bier 30 cl.f 4,86) 
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Braam's Çastenboek (1938-194-5) 

fi-fet gastenboek van Wótel Oostergoo - het echtpaar 'Braam-Visser - dateert van 30 

augustus 1938. ff)-fet is een geschenk van de heer A. van der 'Boom 7.E.zn. uit Rglde, 
die de schilderskunst beoefende. J-fij maakte een passende voorpagina met afbeeldin-
gen van de wapens van het gewest Oostergoo, van de provincie Triesland en van het 
dorp Çrou. fi-fet boek beslaat een periode van ongeveer 40 jaar, nl. van 1938 tot 1979- 

et staat vol met namen, vaak niet leesbare handtekeningen, ontboezemingen 
in serieuze en grappige gedichtjes, foto's en schetsen. cVan  bekende en minder 
bekende gasten, 'Fries of 'Nederlands en natuurlijk buitenlanders. Wij zullen 
een redelijke mix van deze gasten naar voren halen. 

'De eerste namen zijn van de vorengenoemde schenkers van het gastenboek, de 
families 'Van der 'Boom-Çratema uit 'Rolde, samen met het echtpaar Admi-
raal-'Boswijk uit 'Borger. 

Op io november 1938 komen wij de bekende handtekening tegen van de Triese 
etser/tekenaar Ids Wiersma, die voor zijn werk een nacht in het hotel overbleef. 

Rpelof 'Buisinan, Çrouster van geboorte, als bekende boterhandelaar wonend 
in Leeuwarden, is een regelmatige gast in het hotel.5-fij lucht zijn gemoed in 
de volgende strofen (aangepast in de huidige 'Friese spelling): 

Jou my it wetter, it sodzige lân 	Sjoch se der boartsjen op 't mêd en op 't wiid 
er ha'k it leaver as heide en sân hark nei har wylde, har sketterjend liet 

jou my de fûgels, de ein en de slob jou my de loften, de swietrook fan 't gea 
jou my de skries, de tjirk en de kob neat giet der boppe is lege gea 

jou eits syn langstme nei eigen lânsdou 
jou my mar de wrâld om it oerâlde Çrou 

'Begin 1940 zijn er nog vrij veel gasten die hun naam aan het gastenboek toever-
trouwen, nog onbekend van de even later uitbrekende oorlog en bezetting. 

Wet verlovingsfeest van 'Klaas an Mulder (zoon van 5-falbertsma's directeur 
Jan 'Ncolaas 7VIulder) met 7ohanneke Cuperus wordt op io april 1943 in Oos-
tergoo gevierd en bevestigd met een hele serie handtekeningen. 

Schilder/tekenaar Çerm de 7ong schrijft in augustus 1943 naast zijn handteke-
ning: 't is dat ik weg möét, maar anders bleef ik hier. 

Alweer een receptie van een Çrouster familie. Op 7 september 1943 het hu-
welijk van mej. 7.Pasma, dochter van de Çrouster doopsgezinde dominee met 
W de 'Vries Lentsch, in watersportkringen een bekende naam. 
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'Veel gasten loven in hun ontboezemingen de 'keuken' van het hotel en de 
prima verzorging, ondanks de 'bonkaarten' en de moeilijker wordende voedsel-
voorziening. J-fun visites aan het platteland raken steeds populairder. 

ogchum Njeuwenhuis 
'Eén van de bekende Çrousters uit het verleden is Jogchum Njeuwenhuis. (je-
boren in Çrou op 15 december 1867, aldaar overleden 4  december 1944-  Zijn 
gehele leven is hij in Çrou blijven wonen. i-fij heeft als jongen gewerkt op 
een notariskantoor, hij was 17 jaar lang raads-verslaggever en werkte enige tijd 
als beëdigde klerk bij de R,jksbelastingen. 'Was zi jaar boekhouder bij het 
Çemeenteljk 'Electriciteits 'Bedrijf, ook jarenlang boekhouder van het Arm-
bestuur en secretaris/ontvanger bij het waterschap 'De £eppedijk.'Veertig jaar 
lang was hij organist in de J-fervormde 'K.erk. 
cN euwenhuis  was muzikaal, speelde piano en viool, was 39  jaar dirigent fan 
het Çrouster muziekkorps en ook 25  jaar lang de dirigent van zangvereniging 
'Euphonia. 

Tekening A. van der Boom]. E,zn. 
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'Door de omgang met zijn vroegere schoolmeester Cornelis 9'Yielsma (1845-1922) 
was hij ook erg bedreven in het maken van gedichten/rijmstukken, zowel in het 
rN,ederlands  als (bij voorkeur) in het 'Fries. In 1948 is er in Çrou een straat in 
de nieuwbouw naar hem genoemd. 

Als 'buurman' van het fi-fotel Oostergoo schreef hij op 23 september 1943 in het 
gastenboek van de familie Braam het volgende gedicht (in de 'Friese spelling 
van die tijd): 

Op Oostergoo 

'k 'Bin wol gjin gast, mar dit stietfêst 
'k J-faw altyd 13 oarnsterhoekster wêst 
Ik waerd dêr ienkear berne. 
'En 'k bin nou 75  jier 
GEn altyd haw ik mei piesier 
Dêr ek oan nou ta wenne. 
'De âide herberch Oostergoo 
Stie der do likegoed as nou 
'Dat kin' jim' feilich leauwe, 
GEn  oer dy herberch Oostergoo 
Sa is myn plan, dêr wol ik nou 
In inkeid wurdtsje skriuwe. 

Tôr in 8o jier, sa wirdt der sein, 
'Do stie dêr in skiphûs op det em, 
GEn wier 't dêr kleare wetter, 
Mar hwa't dêr nou de cKgde  sjucht 
Vt/Iei al dat oare, seit mar rjucht: 
((GDit  liket folie better", 
clyald herberge Oostergoo, 
In wiid forneamd hotel is 't nou. 
9Naerd opboud ût it wetter. 

't 'Wier earst in tige slop gebou. 
't Stie oan twa kanten yn de Çrou, 
,SMar det foroare letter. 
J-fwent Tsjibbe 'Dokter, witte wy, 

'Dy koft in oar gebou dér by 
GEn liet it spil foroarje, 
GEn sont det Braam der wennet nou 
Sjucht men it tilde Oostergoo 
'Dêr stean yn folie gloarje. 
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â la carte Klasse D 

Interieurfoto van het restaurant. 

Het echtpaar B. H. Braam en A. Braam-Visser. 
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'Van 28-31 maart 1944 logeert hovenier Tersteeg in Oostergoo. J-fij schrijft: 
In opdracht van de Çemeente en VVV alhier 
plantte ik bomen en struiken voor schaduw en sier 
hopelijk geniet de bevolking er van 
en ook de toerist in de zomer als 't kan 
Oostergoo's 'Braam(en), ik belde, zij kwamen 
zij kookte perfect, hij leste mijn dorst 
de snert was goed, maar zonder worst 

'Dan staat er weer eens een mooie schets op één der bladzijden, de Çrouster 
toren, de kerk, een zeilboot met de tekst: 

het uitzicht 'great' 
de rust 'splendid' 
de eterij 'wonderfuil'. 

geen namen, misschien een verzetsman met een 'Engelse piloot? Of een 
opschepper! 

Nog weer een lovend gedicht, daterend van 5  en 6 september 1944, zéér te 
spreken over de familie 'Braam en zeilmakerij Molenaar, dat eindigt met de 
regels: 

maar het mag'm niet hinderen, wij zijn dit alles gewend 
ons parool: 'als de moffen maar minderen' is dit hier in Oostergoo 
neergepend 

Ten paar bladzijden verder, op i maart 1945, zijn vier 'Duitse militairen van de 
S.D (van de kommanciopost (jrouw) zo vrij om na een bestelde maaltijd hun 
handtekeningen in het gastenboek te zetten. 'Daarbij die van kommandant 
'1Çarl Vater. Veel Çrousters konden hem wel 'schieten 

Braam's Çastenboek (i-ijg) 

Çrou werd bevrijd op 15 april. <De eerste vermelding in het gastenboek na die 
vreugdevolle 15 april is van de heren 9,Vietsma en Tichelaar uit Leeuwarden. 
Zij zijn in Çrou gedetacheerd als leden van het 'Detachement dlÇoninkljke  

,Marechaussee. Zij versieren hun inschrijving met een afbeelding van hun 
uniformpet. 

'De 11-fempense 'Knokploeg komt in Oostergoo bijeen. Zij stellen zich als volgt voor: 
Wij zijn de ploeg die brokken maakt met de X.S.B.  

'De naam zegt immers al genoeg, wij noemen ons cJÇfp. 
c4)jj strijden voor het cVaderland, waarvoor ons 't harte gloeit 
Zolang er nog een druppel bloed in onze ad'ren vloeit 

Çevolgd door de echte namen en ieders verzetsnaam. (ii man). 
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a a 1 

1 

Het hotel heeft een prachtig servies laten maken in 1932. Hier een fraaie theepot. 
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Op 18 mei nemen enkele evacuee-families afscheid met de woorden 'Ter herin-
nering aan onze evacuatie en met oprechte, welgemeende dankbaarheid voor 
alle goedheid en hartelijkheid, die wij van 'U mochten ontvangen. Tam Brem  

mers, 'J3ongaarts, Schaap en 7. cKingma  'Boltjes (zich noemende honger-evacu-
ee) en weduwe Schreurs. 

'Een groep van 19 Canadese militairen brengt prachtige dagen in Oostergoo 
door van 27 mei tot 10 juni. Teel contact met de bevolking. 

In november kwam het bekende 'Duo J-fofman hier in Oostergoo een voorstel-
ling geven onder de naam'De Optimisten'. Ze eindigen hun gedichtje in het 
gastenboek met 

eer 'Braam en zijn vrouw zijn een uitkomst voor Çrouw, dus ook voor ons 
toeristen 

Te sombere Piet en zwartgallige Çriet, worden in Oostergoo weer Optimisten 

uli 1946 tekent niemand minder dan Yo Spier een landschap met het silhouet 
van Çrou. 

Ook is er een tekening van barakken, prikkeldraad en palmen, als een oorlogs-
herinnering van de familie 51Iajonides (11-21 juli 1946) met de woorden 

'Vanachter de 7apansche tralies naar Oostergoo in Çrouw 
cVanuit  de Indische hitte naar de frissche, Triesche kou 
Dat is van de hel in de hemel, dat is van de nacht in de dag 
Dat is van de grootste ellende, naar het land van de Zon en de Lach. 

In '47  komen wij weer buitenlanders tegen, gasten uit Canada, Zweden, Tin-
land, Engeland, 'Njeuw Zeeland, India en ¶l(enia. 

Jan P. Strijbos tekent met de vogelaanduiding 'de 16e van Trekmaand 1948. 

'Bij een pentekening van de open haard, met tegeltjes, leunstoel, wandbord en 
plafond schrijft de familie cRikmanspoel  de wijze woorden "Zwijg als 'Uw woor-
den niet meer waard zijn dan stilte" 27.8.1949. 

cBij de najaarskeuring voor stieren van het 'Fries 'Rundvee Stamboek te Leeu-
warden komen altijd veel buitenlanders. Transen en 'Britten logeren in Ooster-
goo. 'Natuurlijk met een stierschets in het gastenboek. 

Pasen 1950 tekenen de leden van de Société 'oyale 'JNautique Anversoise, 
vergezeld van de afbeelding van hun eigen vlag. 

7VIevrouw 'Braam wordt schitterend getekend door Ton van Beers, met veel lof 
voor de gebakken lever. 
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Toen de woning van het Çrouster echtpaar S. en A. Bijlsma (voor de (jrous-
ters 'Sytze-Anne') verbouwd werd logeerden zij van maart tot juli 1950 in Oos-
tergoo. Mooi teken- en kalligrcifeerwerk van Aalzen van der lest. 

Op 14 juli ii werd de voetbalvereniging P.S.CV.  landskampioen door in Wee-
renveen de wedstrijd tegen s.c. Tfeerenveen met 3-2 te winnen. Twee belang-
rijke aanhangers, t.w. R,F. Laman Trip en T.J. Philips verkozen daarna een 
nacht in Oostergoo over te blijven. 

Ten naar cBilthoven  geëmigreerde Tries spreekt zich in october 1952 uit met: 
5t Wie wer tige by tige'. Beter kan het toch niet? 

'Thanks to Oostergoo for a safe and friendly come-in after a rough crossing of 
the Iselmeer'staat te lezen naast een schets van het kajuitschip 94"etternocht op 
een woelig I7sselmeerwater, bemand door familie 'I3eibly c.s...Mede-onderte-
kenaar is our Trisian friend 5'opie. 24 september 1954. 

In oktober logeerde miss 'Evadna i-fammersley van een Amerikaans T9/-station 
in Oostergoo. Zij hoopte dat er in de toekomst nog veel Amerikanen zouden 
volgen, want het was hier 'a charming place'. 
cDrie  maanden later was er al één, de Amerikaanse ambassade-attaché uit 
'Den-Waag. 

TI3raam's Çastenboek (1955-1965) 

Op 4 en 5februari 1956 viert de Çrouster gymnastiekvereniging 5.5.5. (Sport 
Staalt Spieren) in Oostergoo haar receptie ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan. Aan de uitvoering werken mee de landskampioenen ¶IÇNÇCV  de heer 
'klaas 'Boot en mevrouw Lenie Lens-Çerritsen. -Wet werd een fantastische 
avond. In het gastenboek de namen van de kampioenen, hun partners, oud-
leider T. cDirksen  en zijn vrouw, leidster P. v.d. Pal, leider Ç. de 7ong en het 
voltallige bestuur met de partners. 

Op iz juli 1956 strijkt er een internationaal gezelschap journalisten en cor-
respondenten van nieuwsbureaus en dagbladen in het i-fotel neer. 'Bijna heel 
CEuropa is aanwezig, maar we komen ook de Leeuwarder Courant tegen met 
Johan van Minnen en Keimpe Sikkema. 

Ten volle bladzijde wordt op 19 mei 1957 in beslag genomen door het Çrouster 
Sjongkoar ',2VIei-elkoar len', dat een zanghulde brengt aan het zilveren echtpaar 
'Braam-'Visser. 
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'Dokter :7an  5. Çramsbergen logeert van 27 april tot 3  mei 1958 in Oostergoo en 
schrijft in het gastenboek`De lea is dizze wike ta rêst kommen, mar de mage 
hat folie fersette moatten 

cNa  een verbouwing en heropening geeft de familie Braam op 3  juni 1959 een 
receptie voor de vaste relaties met inbegrip van het eigen personeel met hun 
partners. cVerzameld  in 240 namen/handtekeningen. 

'De kleinkunst is op 21 mei 1960 vertegenwoordigd door 'Wim en Corrie CJÇ• 

CEn  1(an kon het niet laten er het volgende rijmpje aan toe te voegen: 
In Oostergoo, in Oostergoo, daar krijgen wij de rust cadeau 
van 't wijde, wijde Triese land, waarnaar ons hart verlangt 
en werd ik oud, der jaren zat, dan rustte'k op dat bankje 
dat Oostergoo voor d'ingang had en zei alleen maar dankje. 

Seth Çaikeina heeft op 4  maart '64 blijkbaar in het gastenboek gebladerd, want 
hij schrijft `De leerling volgt de meester zelfs naar Oostergoo'. 

Bert fkfaanstra heeft dit ook gelezen en schrijft op 21 januari 1965 met pijlver-
wijzing naar het bankje van 'Wim 'Kan: 

'k Ben blij datje daar nog niet zit, in Oostergoo op 't bankje 
Wat hebben wij aan een oude 'Kgn, daarvoor zeg ik pas dankje 

cBraams  Çastenboek (196_5-I979) 

'De familie cDoeksen  van Terschelling maakt op 18 juli 1966 reclame met de 
vermelding cVoor  al het strandingswerk Sleepboot Wolland, 'Rederij Doeksen' 
(Zal wel niet bedoeld zijn voor iis Mar en is Ie). 

Op ii november 1967 tekent ef Last enkele verticale Chinese letters en krijgt 
Oostergoo lof voor de honderd procent service. ('De Chinese wijsgeer 'Koeng zei 
namelijk "De edele mens geeft altijd i00%'). 

ii januari 1969, een gedenkwaardige aantekening in het gastenboek 
Op deze dag neemt de familie 'Braam-Visser afscheid van 'hun' kfotel Oos-

tergoo. Xa 38 jaar dragen zij op huurbasis de directie over aan de van foure 
afkomstige 'Dirk Slof en zijn nicht Çé Kerkhof. Op de receptie zetten tientallen 
relaties hun handtekening ten afscheid. hit zijn 'Franse stage-periode zal de 
heer Braam de uitdrukking wel kennen 'partir c'est mourir un peu'. 'De familie 
verhuist naar de service-flat 'Njjlânstate in Leeuwarden. 
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Op zi mei 1969 houdt de afdeling 'Friesland van de 'Bond van Plattelandsvrou-
wen receptie ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum. 'Een 34-tal handteke-
ningen van de vrouwelijke bobo's van die tijd sieren het gastenboek. 

Op 23 juli 1970 schrijft emigrant C.7. 'Vanloon: the Jood was delicious, the 
drinks too. 'We are a long way from home, San 'Diego, California 'En in zijn 
moedertaal: 'uw eten en 'uiw bediening is beter dan we ooit in Amerika kun-
nen krijgen. 

Op 20 en 26 januari 1972  was Oostergoo weer even ijsherberg. Op de 2oste zet- 
ten Atje 'lÇeulen-'Deelstra, Sippie Tigchelaar en Çerard 7t/Iaarse hun handte- 
kening, op 26 januari gevolgd door 

Ook wij hadden het hier fijn na eAtje en de haren 
hebben een goede Oostergoo-herinnering te bewaren. 
'Dat zij succesvol mogen zijn in Sapporo. 
Is een grote wens van Annie en Çerrit van der Meer en 'Ko Mulder 

Johnny 'Kraaikamp schrijft: Ik ben in Oostergoo geweest van 28-30 november 
in het jaar 1972. 'Elk jaar moet ik en mijn vrouw een paar dagen naar 'Fries-
land, waar het jachten en jagen gelukkig veel minder is dan in het westen 'We 
hebben het bij Çé '1 erkhof en 'Dirk Slof echt fijn gehad. 

Op 28 augustus 1973 was de minister van Sociale Zaken met zijn madame uit 
Tunesië te gast in Oostergoo. 

'De ouden van dagen uit 'Berlikum, 199 man/vrouw, eten met zijn allen in 
Oostergoo en zijn vol lof. 

'Enkele medewerkers van de musical 'Foxtrot van Annie 7VI.Ç. Schmidt, die 

OP 31 maart 1978 in de fJ-farmonie te Leeuwarden werd opgevoerd, overnachten 
in Oostergoo. 'Vandaar de handtekeningen van Anneke van Çroningen, Çeor-
gette J-fagedoorn, Trudy Laby en Trans 'JÇokshoorn, onder toevoeging van: 'hier 
weer heerlijk tot rust gekomen'. 

Sneeuwoverlast in februari 1979. 'Er is geschreven: 'Waarom naar Zwitserland 
als Çrouw een voortreffelijk 'winterkurort' kan zijn. 'Een gedwongen oponthoud 
van drie dagen werd dank zij de voortreffelijke zorgen van mevrouw lÇerkhof 
en de heer Slof een perfekte wintervacantie. 'Waarvan akte en waarvoor de 
oprechte dank. 
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Chef-kelnerjacobjan (Jaap)  van der Veer. 

Huisknecht Hendrik Hendriks. 
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Zij BEHOORDEN MEER DAN EEN KWARTEEUW 
TOT DE 'INVENTARIS' VAN OOSTERGOO 

Jaap van der Veer (1915-1994) kwam in 1947 in dienst bij de heer Braam. We-
derzijds voldeed het prima en toen Van der Veer eind 1952 een eigen hotel in 
Coevorden aanvaardde bleef het contact met Grou bestaan. Door omstandighe-
den (ernstig auto-ongeluk en operaties) ontstonden er ginds problemen. Toen 
de heer Braam hem begin 1954 voorstelde weer naar Grou te komen nam Van 
der Veer dit met beide handen aan. In Oostergoo voelde hij zich weer als een 
vis in het water, hij vierde er met zijn gezin het 25-jarig dienstverband. Als de 
familie Braam met vakantie ging nam de familie Van der Veer de honneurs in 
het hotel waar. In 1974 werd 'Veer', zoals hij kortweg genoemd werd, afgekeurd. 
Hij heeft zijn laatste jaren bij de heer Slof gediend. 
Van der Veer had de gave dat hij de gasten en hun namen snel herkende, voor 
een hotelman een zeer waardevolle eigenschap. 

Hendrik Hendriks (1917-2001) deed zijn intrede bij Oostergoo in 1949. Ook hij 
heeft er in de functie als huisknecht zijn kwarteeuw-jubileum gevierd. Hen-
driks - voor zijn collega's 'grutte Hindrik' - was onvermoeibaar en zijn kracht 
schuilde vooral in zijn biceps. Niets was hem te zwaar en in Oostergoo was er 
voortdurend werk te doen waarbij lichaamskracht goed van pas kwam. Ook hij 
ging mee over naar de heer Slof. Na de brand in 1975 is hij niet teruggekeerd. 
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Echtpaar Van der Zee. 

Ook dat nog! 
V66rdat Hans van der Zee Oostergoo kocht kwam 
hij ter bezichtiging in Grou. Op  die middag werd 

erjuist een kindersprookje opgevoerd, waardoor het 
toneel en de lounge bezet waren en zij de bodega De 

Halve Maen niet konden bereiken. Toen hij later de 
eigenaar was heeft kelner Ronner hem de bodega 

laten zien. "Of hoort dit er ook nog bij!' was zijn 
verbaasde commentaar. 
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4. IN ZEE MET HANS VAN DER ZEE 

Via een combinatie van drie ondernemers uit Lekkum-Leeuwarden wordt Oos-
tergoo verkocht aan Hans (Johan) van der Zee, zoon van Piet van der Zee van 
Hotel De Bleek uit Leeuwarden. Hans (1946) runt samen met zijn vrouw Tjim-
mie Pieters de Nynkepleats in Piaam. 
De overgang van Piaam naar Grou is voor hun een grote uitdaging. Ze starten 
in Grou per 1 april 1980. 

Het hotel is wel weer eens aan een renovatie toe. Maar het moet wel eerst ver-
diend worden. Voor Hans van der Zee is goed bijhouden daarom de eerste optie. 
Hij heeft daarbij hulp van een familielid. Er wordt een brandmeld-inrichting 
geïnstalleerd (kosten plm.f 40.000,-) met prompt een paar maanden later een 
begin van brand. Die kan echter gauw worden geblust, de schade is niet groot. 

In 1984 koopt Van der Zee het pension 'Oan 'e Grou' van de Erven Eldert 
Annema, waarmee de slaap-accommodatie met negen kamers kan worden 
uitgebreid. 
Veel gasten en veel drukte brengen de Elfstedentochten van 1985 en 1986 met 
zich mee. Bij de laatste tocht, die eerder zou worden gehouden, toen werd afge-
blazen en later toch nog door kon gaan, werden alle kamers in één keer geboekt 
door de NOS-televisie. Een goede handel! 

Wat de familie Van der Zee erg bezighoudt is hoe zij in de stille maanden toch 
redelijke inkomsten kunnen boeken. Hans begint in de grote zaal een aantal 
snooker bijarts te plaatsen. Er is wel enige belangstelling maar het wordt geen 
doorslaand succes. Blijkbaar is de tijd er nog niet rijp voor. De bodega De Halve 
Maen wordt omgebouwd tot pannenkoekhuisje, maar het slaat niet zodanig aan 
dat er méérinkomsten uit volgen. 

Als in 1989 hun eerste zoon wordt geboren wil de jonge moeder meer tijd gaan 
besteden aan het gezinsleven. Tot nu toe was ze zeer actief betrokken bij het 
hotelgebeuren, maar dat kost veel tijd. Ook Hans loopt met de gedachte rond 
van 'wat moet ik en wat wil ik.. .doorgaan of wat anders? 
Hij heeft hierover wel eens een vertrouwelijk gesprek met één van de leden van 
de vrijdagavond-soos PKB (Praten, Kaarten, Biljarten) Feike Hoekstra. Dit leidt 
er toe dat er in de loop van 1992 contacten worden gelegd met Tom en Greetje 
Scherjon, de beheerders van sporthal De Twine in Grou. Zij worden in 1993 
de opvolgers in Oostergoo en het gezin Van der Zee vertrekt naar het Drentse 
Hoogeveen om aldaar een nieuwe start te maken in de horeca-business. 
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HOOFDGERECHTEN: 
tournados 	f.32,50 
entrecote 	f.26,50 
varkenshaas f.26,50 
wienersnitsel .21, 

pepersuce f.2, 
kruidenboter f.2,50 
champignons f.3, 

IiI?1J ltIIt. 

Hotel - Café - Restaurant 

OOSTERGOO 
NIEUWEKADE 1 - Tel. 05662-1309 (5ROUW 

VOORGERECHTEN: 
	 SOEPEN: 

garnalencocktail f.17,50 
	

tomatensoep f.4,75 
florida cocktail f.12,50 

	champ.soep f.4,75 
grape fruit cocktail f.7,50 

	groentesoep f.4,75 

Menukaart uit de periode van de familie Van der Zee. 

Het in 1984 gekochte pension Oan 'e 
Grou dat als dependance zou dienen. 

62 



63 



9 

1 

i 

1 

1 



Bodega "de Halve Maen' 

Hotel - Restaurant 

OOSTERGOO" 

GROUW (Fr.) 

Tel. 05662 . 309 

Zalen 

voor konferenties 

Bodega 

,,DE HALVE MAAN" 

Hotel ,,OOSTERGOO' 

GROUW (Fr.) 
Tel. 05662 - 309 

EXCLUSIEF INTERIEUR 
VOOR PARTIJEN 

Het interieur uit de jaren tachtig. 

Mooie overzichtsfoto uit dezelfde periode. 
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Starsisters 

	TheGUSBand 	

The GUS Band 
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Çastenboek cVan  der Zee 

Speciaal vervaardigd uit Oud-kfollands papier, geheel leren band, titel in echt 
goud, aangeschaft juni 1980, prijs f 85o,- exclusief btw!! 

Jfet boek opent met de presentielijst van de cl(oninklijke Zeilvereniging 'Ooster-
goo'van 7jufli 1980. 

juni 1980 verblijft het Canadian cWomen  ¶olleyball Team in Oostergoo (nice 
friendly people-great service- thanks) alsmede de Nederlandse 'Dames cVolley  
balpioeg (het was meer dan af!). 

5.12.83 Çeen Sinterklaas in Çrouw. Maar ze weten wel van feestvieren. -Met 
hartelijke dank voor de gezellige ontvangst en prima verzorging. ifi-ferman 
cEmmink 

'De 30 man sterke Ç'US-brassband uit cEngeland  o.l.v. dirigent dl(eith  'Wilkin-
son die in sporthal 'De Twine een geweldig concert heeft gegeven, overnacht in 
Oostergoo. 'Dat was mogelijk omdat cVan  der Zee met Brassband Apollo Çrou 
een zeer vriendelijk nachttarief had geregeld. 

'Voorjaar 1984 Patricia, Yvonne en Sylvana van de Starsisters brengen de nacht 
door in Oostergoo, met als toevoeging : nou, nou, wat was het koud en nat in 
Çrouw, maar dank zij dit hotel, redden wij het wel. 

21 februari 1985 'Vier elfstedenrijders uit 1-foofddorp schrijven: vertrek 6.15, 
aankomst 17.43. 'Daar kun je mee thuiskomen! 
Ook twee 'Koreanen rijden de tocht en tekenen in het boek. 

23 en 24 februari 1985 rijdt het Japanse team de cWKsprint  in 5!-feerenveen. 
'De rust in Oostergoo doet hen goed. 

12-15 september 1985 logeren de Belgische, 'Duitse en 'Russische  cVolleybalsters  
in het hotel, op 2 oktober gevolgd door de 'Nederlandse ploeg van Peter fMurp-
hy (bedankt voor de huiselijke verzorging). Peter komt nog meerdere malen 
met zijn ploeg terug. 

Op 26 februari 1986 is Oostergoo bezet door de televisieploegen van de NQS  en 
CBRT om de elfstedentocht te verslaan. Teel foto's en de opmerking 'als het een 
iz-stedentocht wordt laat (rouw dan de finish zijn'. 

Op 9.7.'86 overnacht het 'Braziliaanse 'Dames cVolleybaltearn.  Oostergoo wordt 
een sporthotel? 
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14.8.'86 schrijft Aart Staartjes: 
Ik kwam in Çrouw voor een paar dagen rustige vakantie 
Oostergoo was de aangewezen plaats voor mijn geplande twee dagen 
totaal onverwacht liep ik tegen een klasseboot aan (de Tngling H 35) 
bleef vier dagen i.p.v. twee en was blut en gelukkig 
ik zal Oostergoo en haar sympathieke eigenaar niet gauw vergeten 

io.io.'86 noteert J-ferman Tinkers zijn naam in het gastenboek met als 
toevoeging: 

Ik was vandaag in grouw, een wondermooie dag 
Ik mocht hier spelen voor de "KriteÇ wat dat ook wezen mag. 

Çreet en 'Rien van Aken uit 'Bleiswijk bezoeken Oostergoo OP  31 oktober 1987 
naar aanleiding van een ansichtkaart van het hotel uit 1933. 

Op 17 september 1989 bivakkeren de dames van 'Brot her Martinus in het hotel 
(voor 'Els al voor de vijfde keer). 

'Een grote groep Zweden bezoekt op 5juli 1990 Tfotel Oostergoo. Tfun Zweeds-
talige tekst eindigt met 'tot siens' en thanks to good leadership. 

'De 94"ehkamp Skeelerploeg heeft Oostergoo ook gevonden. 18 augustus 1990. 

94)ij eindigen de selectie uit cVan  der Zee's gouden gastenboek met niemand 
minder dan: 

'De groeten van S1/Iarco van 'Basten en Ruud gullit. (juni 1992) 
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Tom en Greetje Scherjon voor hun Hotel in 1993. 

Fraaie overzichtsfoto van Hotel Oostergoo in de periode van Tom Scherjon. 
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5. EEN SCHETS VAN DE SCHERJON'S 

Ze moesten er wel even diep over nadenken, Tom en Greetje Scherjon-Pellen, 
toen bemiddelaar Feike Hoekstra hen in het najaar van 1992 vroeg of zij er 
iets voor voelden om Hotel Oostergoo over te nemen. Op Scherjon's antwoord 
"daar heb ik het geld niet voor" was het weerwoord van Hoekstra "dat kan ik 
wel regelen". 
En zo is het gekomen! Het jonge energieke gezin - hij veertig, zij negenen-
dertig, met twee kinderen van 10 en 15 jaar - namen de uitdaging aan. Niet 
geschoten is altijd mis. Maar niet langer dan hooguit tien jaar! 
Ze begonnen in april 1993 met de kok en de serveerster van Hans van der Zee. 
Deze twee medewerkers hebben de familie Scherjon moeten inwerken totdat zij 
zelfde routing konden bepalen. 

Bij de bezichtiging en de latere aankoop hebben de Scherjon's al kunnen vast-
stellen wat er aan het interieur opgeknapt zou moeten worden. Er wordt een 
schema gemaakt en naargelang er inkomsten worden ontvangen wordt het werk 
uitgevoerd. Zo krijgt na enige tijd het hotel weer wat van zijn oude uitstraling 
terug. De verenigingen houden er weer hun gebruikelijke bijeenkomsten en 
ook de kamerbezetting in de winterperiode neemt toe. Er zit een stijgende lijn 
in de inkomsten en dat geeft de familie het vertrouwen dat het goed komt. Rente-
betaling en aflossing van de hypotheek geven geen problemen. 

Voor de Scherjon's is de maand december de vakantiemaand. Zo rond Kerst en 
Nieuwjaar is Oostergoo dicht en trekt het gezin naar de sneeuw om de accu 
weer op te laden. 
Eén eindejaars-vakantie springt er uit, winter 1996-1997. 
Terugkomend van de ski-piste in Frankrijk horen ze dat thuis in Friesland de 
Elfstedentocht doorgaat. Meteen alles in de auto en als de weerga naar Grou. 
Onderweg regelt Greetje met haar mobiele telefoon de boekingen en als ze na 
een lange rit weer bij Oostergoo arriveren staan de schaats-gasten voor die 
vierde januari 1997 al voor de deur te wachten. 
Je moet het ijzer smeden als het heet is! 

De Scherjon's werken al lang niet meer met vier man. In drukke tijden van 
watersport, toerisme en evenementen kan het oplopen tot wel twintig perso-
neelsleden. Er heerst een goede sfeer tussen baas en personeel. 

Al enkele malen is Tom Scherjon door een bemiddelde vaste gast benaderd om 
het bedrijf aan hem te verkopen Maar zover zijn Tom en Greetje nog niet, ze 
hebben er nog altijd veel plezier in en hebben de vele uren arbeid en de soms 
korte nachten er nog altijd graag voor over. 
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Een vissende Braam op de steiger van Oostergoo. 
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Maar als in het najaar van 1998 de vraag nogmaals wordt gesteld beginnen ze 
er toch serieuzer over na te denken. Uiteindelijk stemmen ze er in toe, in het 
besef dat je dit werk toch niet tot je pensioen kunt volhouden. Ze verkopen 
eind december Hotel Oostergoo aan de heer Veldhuyzen uit Baarn. Die enga-
geert Marcel en Annemarie Oost, die een paar maanden bij de Scherjon's in het 
hotel gaan inwonen om in te werken totdat de wegen zich eind februari 1999 
scheiden. 

Tom en Greetje Scherjon zien met een goed gevoel op de tropenjaren in Oos-
tergoo terug en weten hun 'zeeën' aan vrije tijd zinvol en naar beider tevre-
denheid door te brengen in hun huis aan open water, met een mooie sloep 
afgemeerd aan eigen terras. 

Een hoogtepunt was de viering van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo. 
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Een impressie van de vernieuwde hotelkamers. 
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6. MARCEL EN ANNEMARIE OOST... PRoos-r! 

Een bal kan vreemd rollen. Dat kunnen Marcel en Annemarie Oost beamen. Je 
werkt in een sauna te Laren, je bent jong, nog geen dertig, je zou wel iets voor 
jezelf willen en dan komt sauna-gast Veldhuyzen uit Baarn met de vraag of zij 
misschien een hotel in Friesland willen exploiteren. 
Zij zeggen niet meteen ja of nee maar rijden naar Grou. Het is medio december 
1998. Het bewuste Hotel Oostergoo is helaas wegens vakantie gesloten. Maar 
de eerste indruk is goed, zij wagen de sprong, zeggen ja tegen de heer Veldhuy-
zen, komen naar Grou en maken kennis met Tom en Greetje Scherjon die hen 
een paar maanden begeleiden. 
Het eerste jaar zijn ze in loondienst, daarna pachten ze het hotel van de heer 
Veldhuyzen en nemen intussen de goodwill en inventaris over. Ze voelen zich 
als 'westerlingen' al een beetje thuis in het Friese Grou. 

Nieuwe mensen, nieuwe wensen. Zij willen hun eigen stempel drukken op het 
aanzien van het interieur en de verdere inrichting. Het zakelijk inzicht van 
beiden is goed en dat vertaalt zich ook in de omzet, die ieder jaar voldoende is 
om enige verbeteringen door te voeren. 
Na het zomerseizoen 2007 beginnen de opwaarderingsplannen meer gestalte 
te krijgen. Dat leidt er o.a. toe dat er in het najaar een driemaster aan de eigen 
steiger wordt afgemeerd die gedurende de winterperiode dienst gaat doen als 
hotelschip met 13 kamers. De 17 hotelkamers krijgen namelijk alle een meta-
morfose die klinkt als een klok, de rest van het interieur, zoals de wanden en 
gangen, wordt niet vergeten. 

Marcel en Annemarie zijn vol ambitie en ook vol vertrouwen in de toekomst en 
besluiten het hotel van de heer Veldhuyzen aan te kopen. Dat krijgt zijn beslag 
per 1 januari 2008. 
Met veel trots laten zij tijdens de Open Dagen van eind maart aan relaties en 
belangstellenden zien hoe fraai het interieur van 'hun' Oostergoo is geworden. 

Bij de volgende pagina: Tijdens de verbouwing gaan de zaken door. 
Van half november 2007 tot medio januari2008 was het hotel gesloten, maar kon 
men overnachten in een klipper die lag afgemeerd aan de steiger voor het hotel. 
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Een onvergetelijk moment was het koninklijk bezoek in 2005. 
Hare Majesteit meerde met het koninklijke jacht De Groene Draeck aan 
voor een receptie ter ere van het 50-jarig bestaan van de Stichting Stam-
boek Ronde- en Platbodemjachten, waarvan zij beschermvrouwe is. 
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Open Dagen 29 en 30 maart 2oo8. Een impressie 
Thuiskomend van de open dagen overdenk je nog eens deze twee bijzondere 
middagen. De facelift van de kamers is zeer geslaagd, de renovatie van de en-
tourage is navenant. Daar kan de familie Oost terecht trots op zijn. Voor de 
bezoekers was in de grote zaal een expositie ingericht. Op een achttal tafels/ 
vitrines was een selectie van archiefmateriaal en oude foto's uitgestald, het-
geen een goed beeld gaf van de geschiedenis van het hotel. Voorts werden er 
in deze zaal en ook in de lounge films uit het Oostergoo- en Grouster verleden 
gedraaid. Uit de gastenboeken zijn foto's gemaakt die op een televisiescherm in 
vlot tempo werden getoond. Al met al goed verzorgd. 
Conclusie: het geheel is méér dan de som der delen. 

Voor menige bezoeker hadden deze dagen ook het karakter van een reünie. 
Want vooral door de krantenartikels van Maria Delgrosso in de Leeuwarder 
Courant en weekblad De Mid Frieslander kwamen o.a. meerdere oud-werk-
nemers/sters naar Grou om 'hun' vernieuwde Oostergoo te bezichtigen. De 
koks en kelners (en/of hun kinderen) maar ook de 'kamermeisjes' uit de 
tijd van de familie Braam en later Slof gaven acte de présence, gingen na de 
bezichtiging gezellig in de benedenzaal rond de tafel zitten en lieten zich 
bedienen. 
Ook de bijna 90 jaar oude mevrouw Dokter uit Leeuwarden, de schoondochter 
van de in 1926 omgekomen eigenaar van Oostergoo Tjibbe Dokter, gaf in gezel-
schap van haar zoon blijk van haar belangstelling. Zij heeft voor de expositie 
o.m. nog een filmpje uit de Dokter-periode beschikbaar gesteld. 
Op zondagmiddag verscheen de in 1941 in Oostergoo geboren Tineke Braam 
met haar kinderen uit Epe in de expositiezaal waar zij menige bekende de 
hand kon schudden. Even terug op het eigen nest, in het eigen dorp, waar ze 
haar jeugdjaren heeft doorgebracht. Zo ook kon zij nu persoonlijk kennis-
maken met Marcel en Annemarie Oost en hen complimenteren met de stijl-
volle renovatie. 

De familie Oost kan op een geslaagde operatie terugzien. Het was zeker de 
moeite waard en levert bovendien op deze wijze een flinke bijdrage aan de goe-
de naam en bekendheid van dit 150 jaar oude Hotel Oostergoo. 

Tewaterlating 
Op een zonnige zomerdag vaart een kruiser op naar 
de steiger van Oostergoo. Toevallig bevindt de kelner 
zich op het terras, hij loopt de steiger op en neemt het 
landvast aan. Om de boot stil te leggen trekt hij stevig 

aan het touw, maar ...dat zit niet vast aan de bolder. 
De kelner schiet daardoor achterover enjawel ... rug-
gelings in de Rechte Grou. 
De fooi later maakte veel goed! 
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150 JAAR 

     

          

          

           

     

OOSTERGOO 

     

     

HOTEL RESTAURANT 

     

      

SINDS 1858 

       

   

Dinsdag 3 juni 2008  

HARI NG PARTY 

   

      

   

R E C E P T I E 

   

               

   

Hotel-Restaurant Oostergoo bestaat dit jaar 150 jaar. Dat willen we natuurlijk vieren! Daarom zijn er dit jaar 

diverse activiteiten gepland waar deze haringparty in samenwerking met Ida Visservice, annex receptie er één van is. 

U bent van harte welkom op 3juni 2008 van 19.00 tut 21.0() uur bij Hotel-Restaurant Oostergoo te Grou. 

   

    

EEN MA 

        

            

            

  

Natuurlijk zal ook nu weer een vaatje overheerlijke haring worden geveild. De opbrengst is voor 

Stichting Blomke. Ten stichting die een "zorgherbexg" voor ongeneeslijke zieke kinderen wil realiseren 

in Noord-Nederland. 

  

               

     

UITNODIGING 

      

   

DINSDAG 30 MEI 2006 
	

HOTEL OOSTERGOO, GROU 

   

[9101 W„ 
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KOM TOOSTEN, FEESTEN, LACHEN ÉN SMULLEN OP 
DE HARINGPARTY: U BENT VAN HARTE WELKOM 
OP 30  MEI  2006 VANAF 18.30  UUR  OP DE KADE BIJ 

HOTEL OOSTERGOO TE GROU! 
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Haringparty 2008 
Het is de avond van 3 juni. Bijna geen wind, 21 graden, terrasweer! 
Het Oostergoo-terras zit vol vrolijke gasten. Dorpsgenoot Johannes de Vries 
verwelkomt en informeert de goegemeente wat er staat te gebeuren. De dames 
van de bediening lopen af en aan. Dan gaat de microfoon over naar 'oproeper' 
Arnold Dijkstra van Theatergroep Tryater. Hij veilt vanavond het eerste vaatje 
nieuwe haring, beschikbaar gesteld door Ida Visservice, voor het goede doel, de 
Stichting Blomke. 
De veilingmeester heeft er zin in en zet in op de belachelijk lage prijs van € 20,-, 
die binnen de kortste keren met sprongen verhoogd wordt tot € 1000,-. De kop 
is er af en nu tempo houden! Arnold speelt zijn rol voortreffelijk, weet met veel 
humor de aandacht vast te houden en de spanning op te voeren. 
Met nog zeker tien tot vijftien volgende biedingen valt uiteindelijk het één-
maal.. .andermaal.. .verkocht op het royale bod van € 3500,- van campingeige-
naar Jan Jan Brouwer uit Grou. Een prestatie van formaat! 

De bijeenkomst wordt Voortgezet onder het genot van de door Oostergoo be-
schikbaar gestelde drankjes, terwijl Ida Visservice zorgt voor de heerlijke nieu-
we haringen, die glijdend hun weg vinden in de stereotype houding van hand 
omhoog en hoofd achterover. 
Tijdens deze receptie kan er nog ingetekend worden voor een bijdrage aan de 
Stichting Blomke. De opbrengst daarvan wordt op een later tijdstip bekend-
gemaakt. 
Een uitermate geslaagde avond ten huize van het 150 jaar bestaande Oostergoo. 

Wie zijn zij en wat willen zij 
Dit jubileumboek zou niet kompleet zijn zonder nader kennis te maken met de 
huidige eigenaren van het hotel, Marcel en Annemarie Oost. Waar komen zij 
vandaan, waar willen zij naar toe en hoe staan zij als mens in het leven. 

Marcel Oost is in 1969 geboren in Bussum, Annemarie Rietkerk in 1972 in 
Monnikendam. Zij volgen min of meer hetzelfde middelbaar onderwijs, de de-
tailhandelsschool met als doel om commercieel en uiteindelijk liefst zelfstandig 
bezig te zijn. Marcel komt via-via terecht in de druk bezochte sauna in Laren, 
waar hij na verloop van tijd het bedrjfsmanagement waarneemt. 
Annemarie gaat na de studie anderhalf jaar naar Zwitserland, waar zij in een 
groot warenhuis de nodige ervaring opdoet om terug in Nederland in kleding-
winkels te Almere en Amstelveen te opereren om uiteindelijk zelf een kleding-
winkel te runnen. Ze woont intussen in Almere. 

Als bedrijfleiders van de sauna krijgen zij op een gegeven moment de vraag van 
een vaste bezoeker van de sauna, de heer Veldhuyzen uit Baarn, of zij er iets 
voor voelen om een goed bekend staand hotel in Friesland te exploiteren. 
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Marcel en Annemarie Oost met hun heide kinderen. 
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De vraag slaat in als een bom! Is dit het 'moment suprême' waar ze naar uitzien 
en wat zij graag willen? Het is december 1998. Ze stappen in de auto en rijden 
naar Grou. Het hotel is wegens vakantie gesloten, maar de eerste indruk van 
buitenaf, de locatie, het dorp, is voldoende om te besluiten 'we doen het'. 

Ze komen nu in een stroomversnelling terecht. Ze trekken in januari 1999 naar 
Grou, vinden onderdak in het hotel bij Tom en Greetje Scherjon, die het hotel 
aan de heer Veldhuyzen hebben verkocht. Ze gaan 'in opleiding' en worden zo 
in het diepe gegooid. 
Maar ze hebben hun instelling mee. Niet zeuren en er tegenaan! "Je  zoekt het 
maar uit en probeert eerst zelf zei mijn moeder vroeger tegen mij als ik door 
mijn handicap (ik ben geboren zonder linker onderarm) problemen had, aldus 
Marcel. Ze trouwen in oktober 1999 na een 'test' (volgens Marcel) van vier weken 
backpacken door Indonesië. 

Als de eigen kinderwens uitblijft hebben ze al besloten tot adoptie. Zo worden zij 
in 2002 pappa en mamma van Wouter, die ze als heel jonge baby uit Colombia 
halen en in 2006 van dochtertje Zenna, een bruin krullebolletje uit Ethiopië. 
Het gezin is compleet, er is liefde, aandacht, zorg en verantwoordelijkheid. 

Diezelfde levensopvatting komt ook naar voren bij het jaarlijks organiseren 
van de haringparty met als goede doel de rondvaartboot voor gehandicapten. 
In dit jubileumjaar komen de baten van de haringparty en de andere jubileum-
activiteiten ten gunste van de Stichting Blomke, die ijvert voor een kinder-
hospice hier in het Noorden. 

Het gastheer en gastvrouw zijn van Hotel Oostergoo geniet uiteraard de hoog-
ste prioriteit, maar beiden laten ook duidelijk blijken dat er naast het werk 
ook andere, meer humanitaire doelen in het leven aandacht en steun moeten 
krijgen. 

Een kwestie van netwerken 
Een vaste gast van het hotel komt afmeren aan de Oostergoo-steiger. Het is een 
bekende van Marcel namelijk de heer Herman Weda van het reclamebureau 
Weda te Leeuwarden. In het gesprek komt onder meer het jubileum van Oos-
tergoo ter sprake, Marcel vertelt wat hij min of meer van plan is en ook dat hij 
nog een goed doel zoekt voor de revenuen van de jubileum activiteiten. 
Het toeval wil dat Herman Weda juist bezig is met Thuiszorg Het Friese Land 
over een logo voor de Stichting Blomke, die ijvert voor het oprichten van een 
kinderhospice voor de drie noordelijke provincies in samenwerking met MCL 
Leeuwarden, het UMCG te Groningen en Zorggroep Noorderbreedte. 
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Het netwerk begint te werken. De directrice van Het Friese Land komt naar 
Grou. Het gevolg is dat Marcel en Annemarie besluiten als goede doel te kiezen 
voor de Stichting Blomke. 

Maar hoe organiseer je jubileum-activiteiten die geld zullen opleveren voor een 
goed doel? 
Herman Weda en Marcel Oost kunnen het niet alleen. En zo verschijnt via dat-
zelfde netwerk de Grouster Johannes de Vries in beeld, die later met de heren 
Niels Tuinenga, Oes Heemstra, Harmen Roeland en Herman Weda het 'Comité 
150 jaar Hotel Restaurant Oostergoo' gaat vormen. 
Zij gaan met zijn vijven brainstormen, altijd in nauw overleg met de familie 
Oost, en zo worden de activiteiten en de te volgen marsroute van sponsering 
en verdere fondsenwerving voor de Stichting Blomke ontwikkeld. 

De haringparty was de eerste activiteit, de feestavond van 5 juli zou de tweede 
zijn, maar wij weten intussen dat die avond is verschoven naar 2009. Wij wen-
sen het Comité erg veel succes en spreken de hoop uit dat het erin zal slagen 
het streefbedrag van € 50.000.- te realiseren. 

Het ging niet door! 
Zomaar een zonnige juni-dag. Bij de post een uitnodiging van Hotel Ooster-
goo voor een sprankelend jubileumfeest op 5 juli, de zaterdag van de Grouster 
Oostergoo-kermis. 
De Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo houdt weer haar jaarlijkse wedstrijden 
op het Pikmeer en de Wijde Ee en sinds jaar en dag komen de kermis-exploi-
tanten dan naar Grou in de verwachting er een paar centjes te verdienen. Voor 
Grou is het de vroege kermis, de eigen Grouster kermis is pas in september. 
Marcel en Annemarie Oost nemen de gelegenheid waar om juist in deze Oos-
tergoo-dagen een jubileumfeest rond hun 150-jarig hotel te organiseren. En de 
baten van dit sociale treffen komen weer ten goede aan de Stichting Blomke, 
net als bij de Haringparty van 3 juni. 

Het wordt vrijdag de dertiende juni. Marcel valt tijdens een karweitje van 
de trap en blijft liggen. Een ongelukje of erger? De oorzaak blijkt te zijn een 
hersenbloeding. 
Even stort de wereld in! Daar gaan je ambities, je plannen en dat zo vlak voor 
het hoogseizoen. Maar de mens gaat voor! 
Annemarie staat er nu alleen voor, krijgt veel steun van het personeel, maar de 
zorg voor Marcel, de kinderen én het bedrijf vraagt wel het uiterste van haar. 
Het feest van 5 juli wordt afgeblazen en naar 2009 verschoven. Alle genodigden 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
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Het huidige Hotel Oostergoo in volle glorie. 
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Maar de tijd gaat wel door! 
Het herstel van Marcel vordert traag. In de loop van juli komt hij weer thuis, 
maar mag zich niet met het bedrijf bemoeien. De zomer staat voor de deur, het 
watersportseizOen breekt aan. Marcel en Annemarie mogen zich gelukkig prij-
zen met het eigen personeel. Dat weet wat hen te doen staat en zo helpen zij 
hun baas en bazin door de ergste pijn heen. 
Ondanks het minder goede zomerweer blijft het druk in het hotel en dat schenkt 
op zijn beurt weer moed en vertrouwen om ondanks alles d66r te zetten. 

En zo wordt het oktober en moet het werk aan het jubileumboek afgerond wor-
den om nog dit jaar in druk te kunnen verschijnen. Wanneer en op welke wijze 
het eerste exemplaar zal worden aangeboden is nu nog een open vraag. Zeker is 
dat met de uitgave van dit boek een historische en waardevolle bijdrage wordt 
geleverd aan de geschiedenis van 

150 JAAR HOTEL RESTAURANT OosTERGoo 

Grou, december 2008 
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