Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca.

DE PRINS
De Prins is een van de oudste horecagelegenheden in Scherpenzeel. Het café dat zich nu achter het
voormalige Eetcafé ‘t Plein bevindt, is meerdere keren van locatie veranderd en nog veel vaker
van uitbater. We gaan terug in de tijd en belichten we de geschiedenis van het café dat heel
vroeger ook bekend stond als Het Bonte Paard.
In 1789 verleent de Heer van Scherpenzeel, toestemming ‘de groote Kamer, met tafel, 12 stoelen en
haardstede af te staan ter raadsvergaderingen, in het huis bewoond door den Schout, zijnde de
kamer boven den Kelder in onze huizing’. In dit Rechthuis, De Valck of Prins genaamd, was ook een
horecagelegenheid gevestigd. Scherpenzeel had toen nog geen gemeentehuis. De Prins bevond zich
aan de Dorpsstraat ongeveer op de plaats waar nu de toegang tot het park van Huize Scherpenzeel
is. Later werden de raadsvergaderingen in een ander koffiehuis en logement gehouden, dat wij
kennen als De Prins en lang geleden bekend stond als Het Bonte Paard. Vermoedelijk heeft de
toenmalige uitbater de nieuwe naam overgenomen van het voormalige schouthuis.
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Toen het in 1881 werd verboden raadsvergaderingen in ruimtes waar ook drank werd geschonken te
houden, moest de gemeenteraad ergens anders naar toe. De Dorpsstraat is lange tijd een belangrijke
verbindingsweg tussen Utrecht en Arnhem. Goederen en personen werden veelal met paard en
wagen vervoerd. Langs de route waren wisselplaatsen voor de paarden. Voor de wagen werd een
‘vers’ paard geplaatst en het andere paard kreeg de gelegenheid te herstellen op de wisselplaats. De
Prins was zo’n wisselplaats. Voor de koetsier en de passagiers was het eveneens een plek waar
gegeten en gedronken kon worden en arriveerde men ’s avonds dan kon men daar ook overnachten.
De stalhouder was tegelijkertijd caféhouder.

Cornelis Blanken is aan het eind van de 18e eeuw eigenaar van De Prins. Blanken is ook een goed
koopman. Hij legt zich steeds meer toe op het vervoer van goederen als stro en olie, waarvoor hij
eigen transportmiddelen inzet. Het bedrijf wordt in de volksmond Blanken-Prins genoemd. Eef
Blanken treedt in de voetsporen van zijn vader. In 1904 neemt hij De Prins over. Hij trouwt met
JannigjePloeg.
Jannigje Ploeg.
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Rond 1925 verkopen ze de zaak aan Jacob van Ekris. Blanken-Ploeg gaat verder met de handel in stro
en olie. Van Ekris komt uit Westbroek waar kort daarvoor zijn boerderij is afgebrand. Samen met zijn
vrouw en kinderen gaat hij boven De Prins wonen. Job is vooral boer en zijn echtgenote Alie bestiert
het café. In De Prins worden openbare verkopingen door de notaris gehouden, terwijl meerdere
verenigingen hier hun vergaderingen organiseren. Zoon Gerrit wordt eerst boerenknecht en later
melkrijder. In 1942 neemt hij de zaak over van zijn ouders. De Prins is in 1940 totaal verwoest.
Terwijl Gerrit zijn brood verdient als melkboer is zijn vrouw Santje verantwoordelijk voor de
exploitatie van het café. Het wederopgebouwde etablissement staat nu met de voorgevel op Plein
1940 gericht, voorheen was de ingang aan de Marktstraat.

Jacob van Ekris
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Gerrit van Ekris
met echtgenote,
1947
Na de oorlog vraagt de belastingdienst aan caféhouders of zij willen bijhouden wie er een fles jenever
komt kopen. Daar past Van Ekris voor. Gerrit verkoopt zijn melkhandel in 1945 en helpt voortaan in
de zaak. Hij wordt nu ook eigenaar van De Prins die hij van familie Royaards koopt. De kroeg is
dagelijks geopend en alleen op zondagmiddag even dicht. De Prins doet ook dienst als chauffeurscafé
en hotel. Voor gasten zijn drie kamers beschikbaar. Als in 1956 het gedeelte van de A12 tussen
Driebergen en Veenendaal in gebruik wordt genomen, vermindert het vrachtverkeer in de
Dorpsstraat aanzienlijk en verliest De Prins de functie van chauffeurscafé. Veel ondernemers uit de
regio die liever niet naar een kroeg in hun eigen woonplaats gaan, behoren tot de vaste klantenkring.
In 1965 overlijdt Santje van Ekris. Enkele jaren later, in 1970, besluit Gerrit van Ekris ermee op te
houden. Job van Ekris viert tot op hoge leeftijd altijd zijn verjaardag in het café. In 1972 is hij op 100jarige leeftijd overleden.
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Harry Tolsma en zijn
echtgenote volgen in
1970 Van Ekris op.
Voordien heeft Harry
in de horeca in
Wageningen gewerkt.
Op marktdagen is het
druk in de zaak, maar
de klandizie op andere
dagen loopt terug.
Daarnaast is er te
weinig
tijd
om
voldoende aandacht
aan de kinderen te
besteden,
zodat
Tolsma eind 1975
besluit er een punt achter te zetten. De jaren daarna wisselen meerdere eigenaren elkaar in hoog
tempo af, totdat in 1982 Willem Willemsen en Peter v.d. Helm met hun echtgenotes de nieuwe
eigenaren van De Prins worden. Ze verhuizen uit het westen van het land naar Scherpenzeel. De
twee gezinnen betrekken de negen kamers boven het café. De nieuwe uitbaters treffen een verlopen
café aan waar hard gewerkt moet worden om een klantenkring op te bouwen. De schimmige kroeg
krijgt een facelift waarbij het interieur volledig wordt vernieuwd. Door de economische crisis in de
jaren tachtig zit een behoorlijk aantal mensen zonder werk. Voor hun vertier komen velen regelmatig
een drankje drinken in De Prins. Gaandeweg gaat de zaak steeds beter lopen. Dat komt ook door de
niet aflatende inspanningen van de uitbaters. Ze zijn actief in het verenigingsleven en doordat ze
gemakkelijk zijn in de omgang vinden ze aansluiting bij de Scherpenzeelse bevolking. Achter De Prins
is de voormalige paardenstal die later gebruikt is als opslagruimte al eerder omgebouwd tot
feestzaaltje. Het gebouw wordt verhuurd aan de uitbater van De Prins, maar toen Willemsen en Van
der Helm in de zaak kwamen werd De Lakei nauwelijks gebruikt. Ze geven het pand een nieuwe
naam, De Hofnar.

Mieke en Willem
Willemse
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Steeds vaker worden er bruiloften en partijen gehouden. Naast de exploitatie van De Hofnar en De
Prins, wordt ook de kiosk op het terrein van het zwembad in de periode van 1983-1992
geëxploiteerd. Toch is het niet eenvoudig twee gezinnen te laten rondkomen van de inkomsten.
Voorafgaand aan het avontuur was al afgesproken samen de zaak op te zetten om daarna weer ieder
zijns weegs te gaan. Dat gebeurt in 1987.

Familie Van der Helm gaat terug naar het westen, terwijl Willem en Mieke Willemsen samen verder
gaan. Hun drie dochters helpen ook regelmatig mee in het café en in De Hofnar. Daarnaast volgen
medewerkers in opleiding een stage bij De Prins, dat leerbedrijf is voor de Stichting Vakbekwaamheid
Horeca. Tijdens voetbalkampioenschappen en andere evenementen staat de tap vrijwel voortdurend
open. Het terras is door Willemsen voorzien van glazen schermen en overkapt met een zonnewering.
In 2000 besluit familie Willemsen de zaak te verkopen. Peter en Brigitte Osnabrugge worden de
nieuwe exploitanten. Brigitte is kort daarvoor als uitbater van De Klokkendief gestart, terwijl Peter
cafetaria de Pitstop heeft. Het echtpaar runt drie zaken en dat is op den duur niet haalbaar. Ze
besluiten alleen De Prins met De Hofnar aan te houden. Door uitbreiding van het terras wordt veel
publiek getrokken. De combinatie van terras en café blijkt niet ideaal te zijn, zodat café De Prins
wordt verplaatst naar wat eerder De Hofnar heette. Tegelijkertijd wordt in 2010 Eetcafé Het Plein
geopend. Brigitte houdt zich vooral daarmee bezig en Peter runt De Prins. Om meer tijd vrij te maken
voor het gezin, wordt in 2012 het eetcafé van de hand gedaan. De Prins is een café met een
belangrijke sociale functie, dagelijks geopend en gemoedelijk. Er worden kaart- en bingoavonden
georganiseerd. De Prins heeft ook een biljartvereniging. Het eetcafé is momenteel gesloten en wordt
opgefrist. Op korte termijn zal een nieuwe uitbater waarschijnlijk de eetgelegenheid weer openen en
zal de naam van de horecagelegenheid weer herinneren aan vervlogen tijden…
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