
 

 De geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca.  

De tweede horecagelegenheid waarvan Vereniging Oud-Scherpenzeel in vogelvlucht de 
geschiedenis beschrijft is De Hertog van Gelre. Vroeger een hotel café-restaurant, 
tegenwoordig een partycentrum annex grand café. De naam van het etablissement 
verwijst naar lang vervlogen tijden waarin een hertog de scepter zwaaide over het 
grondgebied Gelre waartoe ook Scherpenzeel behoorde. Maar Gelre bestaat al niet meer 
sinds 1795. De veel later opgerichte Hertog van Gelre daarentegen nog wel; een niet meer 
weg te denken pleisterplaats in ons dorp. 
 

 
 
 
In 1903 opent Arie Kluit Café Kluit. Niet veel later wordt het café omgedoopt tot de Hertog van Gelre. 
Kluit is daarvoor koetsier van familie Royaards die dan in Huize Scherpenzeel woont. Hij is niet in het 
bezit van een vergunning, maar is goede maatjes met de dorpsveldwachter en gemeentesecretaris. 
Ook burgemeester Anton Royaards maakt er geen probleem van. Het pand bestaat in die tijd nog uit 
twee gedeeltes. Aan de ene kant drijft Kluit een tabakszaak. Aan de andere kant is het café met 
daarboven enkele hotelkamers. Kluit verkoopt ook rijwielen en motoren in het naastgelegen pand. 
Om publiek te trekken organiseert Kluit in 1920 een biljart concours waaraan alleen inwoners van 
Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg mogen deelnemen. Het totaal aan prijzengeld bedraagt 
maar liefst 100 gulden. De Hertog van Gelre doet ook dienst als bestelhuis voor verschillende 
vervoerders en in 1924 mag de nieuwe serre ‘zonder eenige verplichting’ worden gebruikt als 
wachtlokaal voor Autobus ”Geldersche Vallei”.  



Wasgoed dat naar de stomerij moet, kun je ook bij Kluit afgeven. De Hertog van Gelre wordt in de 
eerste helft van de vorige eeuw regelmatig verbouwd en uitgebreid. In 1936, als de zaak na een 
verbouwing weer wordt heropend, doet eigenaar Arie Kluit de leiding van de zaak over aan zijn zoon 
Ben Kluit. Ter gelegenheid hiervan treedt in de gezellig verlichte tuin een orkest op met medewerking 
van de ‘Neger Saxophoon’. In dat jaar wordt ook de verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard 
op grootse wijze in de Hertog gevierd. Enkele jaren later, in 1939, komt Jan Vermeulen als ober in het 
horecabedrijf werken.  
 

 
Daarvoor heeft hij bij Marinus Blanken als melkboer gewerkt. Jan trouwt in 1944 met Nies van der 
Weerd uit Barneveld. Tijdens de meidagen van 1940 wordt de Hertog grotendeels verwoest evenals 
zoveel andere panden in Scherpenzeel. De herbouw is in 1942 gereed. In het hotel-restaurant zijn in 
de oorlogsjaren Duitsers gelegerd. In 1953 neemt echtpaar Vermeulen het bedrijf over en vertrekt 
Ben Kluit naar Velp waar hij café restaurant ‘De Vereeniging’ pacht en exploiteert. Jan en Nies 
Vermeulen gaan met dochters Joke en Alja boven de zaak wonen. Later wordt zoon John geboren. De 
Hertog van Gelre richt zich steeds meer op bruiloften en partijen, terwijl ook busgezelschappen de 
Hertog vaak aan doen voor een maaltijd. Waar oorspronkelijk een woning aan de westkant van het 
pand heeft gestaan, is in de jarenvijftig een uitbreiding gerealiseerd. Het etablissement is gunstig 
gelegen aan de doorgaande provinciale weg en wordt bezocht door gasten uit het hele land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drie koks en evenzoveel kelners zijn dagelijks in de weer om het gasten naar hun zin te maken. Chef-
kok is van 1959-1972 de heer Hoksbergen. Hij heeft er voor gezorgd dat de Hertog weer een 
gerenommeerd restaurant kreeg waar ook bekende Nederlanders kwamen dineren. Het voetbalelftal 
van Go Ahead Eagles was regelmatig te gast in De Hertog van Gelre.  De koks worden o.a. geholpen 
door Joke Vermeulen, die vanaf haar vijftiende bij haar ouders is gaan werken. De Hertog verzorgt in 
die periode met succes kerstdiners. Een dieptepunt in de geschiedenis van de Hertog van Gelre is een 
explosie in 1963 die het pand voor een groot deel verwoest. Bij het vullen van de gastank in de kelder 
blijkt een slang van de tankauto lek te zijn waardoor de kelder volstroomt met gas dat tot ontploffing 
komt als in de keuken het gasfornuis wordt aangestoken. Dat gaat gepaard met een enorme 
steekvlam die de leerling-kok in het gezicht verwondt. De keuken is totaal vernietigd, terwijl veel 
muren zijn gescheurd en ontzet. Ook omliggende woningen lopen schade op. Het pand moet worden 
gerestaureerd en herbouwd.  
Na de explosie verhuist familie Vermeulen tijdelijk naar de Pr. Irenelaan. De eerste maanden van de 
restauratie blijft de Hertog open. De laatste drie maanden van de herbouw is dat echter niet 
verantwoord. Niet alleen worden bestaande ruimtes gerestaureerd, maar de Hertog wordt 
tegelijkertijd fors uitgebreid en voorzien van moderne keukenapparatuur. Een half jaar na de 
explosie wordt de Hertog van Gelre in augustus 1963 door burgemeester Hoytema van Konijnenburg 
heropend. Het aantal hotelkamers is uitgebreid, zodat zestien gasten kunnen overnachten. Dat is 
deels wel ten koste gegaan van de woonruimte van familie Vermeulen.  
In 1968 moet Jan Vermeulen het wegens gezondheidsreden rustiger aan gaan doen. Hij verpacht de 
Hertog aan uitbater J.M. de Jong en gaat met zijn gezin aan de Glashorst wonen. De nieuwe 
exploitant houdt het echter na korte tijd voor gezien en Jan Vermeulen voelt zich genoodzaakt het 
bedrijf weer zelf te gaan runnen met hulp van zijn vrouw en dochter Joke.  

 
Jan en Nies Vermeulen.  
 
Als Jan in 1978 vijfenzestig wordt, verkoopt hij de Hertog van Gelre aan Piet van Heugten, die de 
exploitatie overlaat aan Atie en Piet Poorter. Vermeulen blijft daarna nog wel barman. In hetzelfde 
jaar komt Antoine Albrecht als kelner in de Hertog werken en dat doet hij met een korte 



onderbreking tot op de dag van vandaag al vijfendertig jaar. Verschillende keren heeft hij onder 
diverse eigenaren de dagelijkse leiding gehad. Midden jaren tachtig komt de Hertog weer in andere 
handen. De heer Evers neemt de zaak over van Piet van Heugten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet lang daarna nemen Frans en Gerrie van de Pol het roer over. Zij verkopen in 1990 het bedrijf aan 
Joke en Arie Fuchten die daarvoor een klein eetcafé in Zeist hadden. De opening wordt verricht door 
mevrouw Van Spankeren-Kluit, dochter van oprichter Arie Kluit. Aanvankelijk wil het echtpaar het 
restaurant vernieuwen en uitbreiden, maar omdat de Hertog erg populair is bij jongelui wordt 
besloten het eetgedeelte te sluiten en daarvoor in de plaats meer ruimte voor het jongerencafé te 
creëren.  
Optredens van bekende artiesten als Frans Bauer, André Hazes, Corrie Konings en vele anderen 
zorgen ervoor dat de Hertog alom bekend is in de regio en veel publiek trekt. In tussentijd is de 
Hertog van Gelre meerdere keren vergroot.  Eind jaren zeventig wordt achter het bestaande pand 
een zaal gebouwd die ruimte biedt aan ongeveer honderd personen. Die losstaande zaal is inmiddels 
na diverse verbouwingen in de negentiger jaren een steeds grotere inpandige ruimte geworden waar 
tot voor kort ook enkele kegelbanen waren. Vanaf 1990 is de huidige eigenaar Bart van Koerten 
werkzaam in de Hertog van Gelre. Als Arie Fuchten in 1998 op 47-jarige leeftijd overlijdt, zet Bart 
samen met Joke Fuchten het bedrijf voort. In 2001 neemt Van Koerten de Hertog over en gaat hij als 
zelfstandig ondernemer verder. Ook de afgelopen jaren hebben veel bekende artiesten in de Hertog 
opgetreden en organiseert Bart allerlei activiteiten om publiek aan zich te binden. Tijdens 
internationale voetbalkampioenschappen wordt de zaak omgetoverd tot voetbalcafé en de viering 
van de jaarwisseling is inmiddels een begrip in Scherpenzeel. Meerdere kegelverenigingen uit 
Scherpenzeel en omgeving hebben, nadat Het Zwaantje in 1991 werd gesloten, hun kegelavonden bij 
de Hertog gehouden. Van Koerten richt zich sinds kort meer op bruiloften en partijen en heeft 
daarom de kegelbanen weggehaald, zodat de zaal groter is geworden. De biljartvereniging speelt nog 
wekelijks op de groene lakens in de Hertog. Ook de dartvereniging heeft haar thuisbasis in het 
voorste gedeelte van de Hertog van Gelre.  
 



 

 

 

 

Mevrouw Van Spankeren-Kluit en Arie Fuchten, 1990. 


