Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca
Als Hotel ‘De Holevoet’ in 1940 wordt verwoest, komt daarmee ook een einde aan een periode
van elf jaar waarin familie Broos het hotel restaurant heeft geëxploiteerd. Maar in 1942 opent
Martje Broos een nieuw gebouwde uitspanning op steenworp afstand van de ook
wederopgebouwde Holevoet dat dan de nieuwe naam De Witte Holevoet draagt. Het
etablissement van Martje heet De Kleine Holevoet. In twee afleveringen informeert Vereniging
Oud-Scherpenzeel u over de geschiedenis van De Kleine Holevoet.

Chris Broos is chauffeur van de heer Anton Royaards (burgemeester van Scherpenzeel van 19001930). Hij is getrouwd met Martje van Ginkel, die als linnenmeisje bij de familie Royaards werkt.
Samen hebben ze later een pension in Utrecht waar vooral studenten geneeskunde zijn gehuisvest.
In 1929 wordt het echtpaar Broos de nieuwe uitbater van De Holevoet, maar Chris blijft ook
chauffeur bij Royaards. Ze huren het etablissement van eigenaar Schimmel. Chris Broos overlijdt in
1937 en laat een vrouw en twee dochters achter. In mei 1940 wordt De Holevoet verwoest en moet
Martje Broos verhuizen. Na de wederopbouw wordt het hotel verkocht. Ter compensatie kan Martje
Broos De Kleine Holevoet kopen voor het luttele bedrag van 2000 gulden. Gemeentesecretaris Van
der Linden zorgt voor de benodigde vergunningen. De Kleine Holevoet is ook een wederopbouwpand
gebouwd in de stijl van de Delftse School en is 1942 opgeleverd. Op de gevel van het hotel-restaurant
heeft deze naam overigens nooit gestaan. Wel Hotel De Holevoet Café. Aanvankelijk doet Martje de
exploitatie alleen, maar later wordt ze door Joop Arends geholpen met wie ze in 1945 trouwt. In de
oorlog is er niet veel klandizie en komen de inkomsten van enkele pensiongangers. Later zijn er ook
Duitsers ingekwartierd. Aanvankelijk is aan de ene kant van De Kleine Holevoet de huiskamer van
familie Broos en aan de andere kant het café annex slijterij met daarin een grote kachel. De
slaapkamers bevinden zich boven. Voor onderduikers maakt Martje Broos bouillon dat ze van botten
die ze van de slager krijgt trekt. In de kelder wordt jenever bewaard die voor kaas en eieren wordt

geruild. Aan het eind van de oorlog hebben Engelse en
Canadese militairen onderdak in De Kleine Holevoet. Niet lang
na de oorlog komen ook bussen met dagjesmensen wat eten
en drinken. Omstreeks 1950 is De Kleine Holevoet verkocht
aan Henk Libot uit Den Haag. Martje Broos en Joop Arends
verhuizen naar Soest. Over de periode dat Libot uitbater van
het etablissement is, is weinig bekend. Werknemers van de
tegenover gelegen slachterij Lurova drinken er in de pauze
koffie en na werktijd een drankje. Ook de notaris houdt er
zitting. Wanneer Libot opgehouden is met zijn bedrijf, weten
we niet. Hij heeft tot zijn dood in 1986 met zijn vrouw boven
de zaak gewoond. Henk Libot is 87 jaar geworden. Mogelijk is
Henk Libot eind jaren zestig al gestopt met de exploitatie van
zijn zaak, omdat hij toen de pensioengerechtigde leeftijd al had
bereikt. In 1987 wordt het pand verkocht aan Jan van
Bennekom, die een autobedrijf heeft in de voormalige
Holevoetschool naast De Kleine Holevoet. Hij wil het pand als
showroom en kantoorgelegenheid gebruiken, maar krijgt daar
Martje Broos – van Ginkel
geen vergunning voor. Van Bennekom besluit het pand te
verhuren, maar knapt het eerst grondig op. Koos van Os van den Abeelen uit Woudenberg begint er
in 1987 een eetcafé. Voordien heeft hij bij restaurant Bellevue (nu Ribhouse Texas) gewerkt. Zij zoon
Richard werkt in de keuken en een jaar later treedt Marco Rommers als kelner in dienst. Koos is ook
vertegenwoordiger van Bodgett pizza ovens en besluit ook een hete lucht oven in zijn eigen zaak te
zetten. Bij binnenkomst links richt hij een pizzeria in, terwijl de andere kant als bistro wordt gebruikt.
Marco Rommers gaat na twee jaar elders in de horeca werken. In 1991 vertrekt Koos van Os van den
Abeelen met zijn gezin naar Friesland waar hij in Grou een watersportcentrum een
horecagelegenheid gaat
exploiteren. De eerste vijftig
jaar van de geschiedenis van
wat eens De Kleine Holevoet
heette, hebben maar drie
horecaexploitanten er hun
brood verdiend en is de zaak
slechts één keer van naam
veranderd. Daarna komt het
bedrijf maar liefst zes keer in
andere handen en krijgt het
in een periode van ruim
twintig jaar vijf keer een
andere naam. Net vooradat
Koos van Os van den Abeelen is vertrokken, is Arie Fuchten als nieuwe horecaondernemer naar
Scherpenzeel gekomen als exploitant van De Hertog van Gelre. Met zijn vriend Johan Smit wil hij van
de Hertog van Gelre een Grand Café maken. Maar omdat de Hertog wordt bezocht door veel jonge
mensen, besluit Fuchten het eetgedeelte t.b.v. een jongerencafé te sluiten. Johan Smit vindt werk in
de horeca in Zeist, maar als Koos van Os van den Abeelen met zijn zaak stopt dringt Fuchten er bij

Smit op aan weer naar Scherpenzeel te komen. Johan Smit wordt zo in 1991 de nieuwe uitbater van
de voormalige Kleine Holevoet, die hij omdoopt in De Gulle Hertog. Dat er onderling nauwe banden
zijn tussen Fuchten en Smit blijkt wel uit de naam van het etablissement.

Marco Rommers en Koos van Os van den Abeelen
Beide ondernemers werken nauw samen en helpen elkaar waar dat mogelijk is. Johan maakt een
goed lopend eethuis van De Gulle Hertog waar je zowel voor stamppot als voor escargots terecht
kan. De populariteit is mede te danken aan Dicky Dorrestijn, die bij elkaar zeventien jaar bij Johan
Smit heeft gewerkt. Als Evert ter Burg in 2000 stopt met Marktzicht is Johan Smit er als de kippen bij
om daar De Kromme Hoek te beginnen. Brigitte Osnabrugge, dochter van Arie Fuchten, volgt Johan
op in De Gulle Hertog en geeft het de naam De Klokkendief. Als haar echtgenoot Peter kort daarna
De Prins overneemt, besluit ze de zaak nog hetzelfde jaar over te doen aan Jeroen Adriaans. Hij blijft
tot 2008 uitbater van De Klokkendief en wordt opgevolgd door Jochem van den Berg die er Bistro
Chef! begint in december 2008. Het
uitroep teken achter de naam is
bedoeld om extra aandacht te trekken.
Van den Berg heeft voorheen
meegeholpen twee bistro’s met
dezelfde naam in Zeist en Driebergen
op te bouwen en gaat nu als zelfstandig
ondernemer in Scherpenzeel aan de
slag. Voor de opening wordt het pand
van binnen grondig gerenoveerd.
Hoewel veel mensen hem voor gek
verklaren dat hij in een periode van
economische crisis een bistro begint,
Jochem van den Berg

durft Jochem de gok wel aan.

Kennelijk heeft hij misgegokt, want Bistro Chef! is geen lang leven beschoren. Binnen twee jaar is de
bistro verdwenen. Een restaurant met een veelzeggende naam opent in januari 2011 zijn deuren.
Eigenaar Marco van Ditmarsch van Grand Café De Tweede Kamer probeert een open sfeer te
creëren en wil zich graag presenteren als een leuk enthousiast bedrijf. ,, Dit is een sfeervolle locatie
in het midden van het dorp. Met lekker eten, gastvrije bediening en diverse activiteiten ben ik ervan
overtuigd dat het wel kan’’, meent de ondernemer. De Tweede Kamer gaat ook allerlei activiteiten
organiseren, zo belooft Ditmarsch bij de opening. De praktijk lijkt toch weerbarstiger dan de theorie,
want De Tweede Kamer gaat hetzelfde jaar alweer dicht. In oktober 2011 opent Daan de Ruig, de
nieuwe eigenaar, Restaurant Het begin. Hij heeft er veel vertrouwen in, ondanks dat twee
voorgangers in hetzelfde pand daar maar een kort hebben gezeten. ,,Eerlijk gezegd interesseert dat
mij niet. We zien de
mogelijkheden en willen graag
hard werken voor onze
klanten”, vertelt de
Woudenberger. Samen met
zijn dochter Claudia de Ruig en
haar vriend Jeroen Oskam
wordt het avontuur
aangegaan. Daarmee gaat een
grote wens van Claudia in
vervulling. Voorheen is De
Ruig dertig jaar werkzaam
geweest in de makelaardij. De
naam Het Begin is gekozen,

omdat het voor de uitbaters een nieuw begin is in het restaurant aan het begin van het dorp is
gelegen.

Restaurant Het Begin met personeel

