Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca.
Hotel Café De Zwaan

Op de plaats waar nu het appartementencomplex De Swaensborgh staat, was vroeger een
uitspanning gevestigd. Niet alle Scherpenzelers zullen de naam van het gebouw associëren met
Hotel Café De Zwaan dat daar tot 1992 was te vinden en in de volksmond bekend stond als ’t
Zwaantje. De tijd dat het etablissement landelijke bekendheid genoot als chauffeurscafé kunnen
slechts weinigen zich nog herinneren. Oud-Scherpenzeel neemt de geschiedenis van deze uitbating
onder de loep.

Al aan het begin van de vorige eeuw werd in een boerderijtje aan het
Oosteinde in een ruimte van nauwelijks 25 m2 een borreltje geschonken
door Gerritje van Dijk. Zij verkoopt het pand in 1920 aan Jan de Bree uit
Woudenberg, die het zodanig verbouwt dat er een jaar later een
gelagkamer van meer dan drieënveertig m2 is ontstaan. Voor 1930 doet
De Bree de zaak al weer van de hand en hij verkoopt De Zwaan aan
Cornelis Middelhoven uit Veenendaal. Hij breidt Burgerhotel De Zwaan
verder uit. Tijdens de intocht van Burgemeester Roëll in 1930 is ‘t
Zwaantje versierd en hangt er een spandoek aan de gevel met de tekst
‘Welkom Burgemeester’.

1930, intocht burgemeester Roëll
Bouwkundige De Jong uit ons dorp maakt in 1931 een tekening en bestek voor een grote zaal en
keuken. De totale oppervlakte van de zaal, de koffiekamer en een hal waarin mag worden
geschonken bedraagt dan 235 m2. Er wordt een Volledige Vergunning verstrekt. Dat houdt in dat er
een tapvergunning is, maar ook een vergunning voor het exploiteren van een slijterij. Vermoedelijk
zijn de kosten van de nieuwbouw te hoog opgelopen, want in 1933 wordt Van Middelhoven failliet
verklaard. De complete inventaris wordt bij de faillisementsverkoping verkocht. Het pand is
eigendom van de brouwerij. Frans Veldhuizen uit Scherpenzeel wordt in 1934 de nieuwe uitbater.

Omdat Frans metselaar is, zwaait zijn echtgenote Maria ter Burg de scepter. ’s Avonds helpt Frans
zijn vrouw in de zaak. Naast het café is er een slijterij. De Dorpsstraat is dan nog een belangrijke
verbindingsweg tussen het westen en het oosten van Nederland en veel internationale transporten
gaan door Scherpenzeel.
De vrachtwagenchauffeurs kunnen dag en
nacht terecht in ‘t Zwaantje. Om hen te kunnen
voorzien van een eenvoudige warme hap
wordt een restaurantvergunning verkregen.
Overnachtingen zijn mogelijk doordat ook een
logementsvergunning is verstrekt. Er zijn
echter maar vijf kleine kamers beschikbaar,
zodat de meeste chauffeurs genoegen moeten
nemen met een tukje in een stoel of op of
onder het biljart in de gelagkamer. Het gebeurt
nogal eens dat kastelein Frans Veldhuizen zelf
in slaap valt na een lange dag op de steiger en
een drukke avond en nacht in het café. De
gasten bedienen zichzelf dan en leggen het
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geld netjes naast de waard. Omwonenden van
’t Zwaantje hebben overlast van de
vrachtwagens die langs het Oosteinde geparkeerd staan. Vooral ’s winters bij strenge vorst laten
sommige chauffeurs de motoren voortdurend draaien om te voorkomen dat de auto na een
verpozing niet meer wil starten. In 1940 komt Wilhelmina Veldhuizen, het driejarige dochtertje van
Frans en Maria, om het leven als ze bij De Zwaan onder een wegrijdende vrachtauto terecht komt.
Frans Veldhuizen overlijdt in 1949 als hij nog maar 46 jaar oud is. In datzelfde jaar schrijft De
Waarheid een verhaal in de krant over pleisterplaatsen waarin café De Zwaan wordt geprezen,
omdat de caféhouder dag en nacht voor een hartversterking voor de chauffeurs zorgt. Na het
overlijden van haar echtgenoot, wordt Maria geholpen door haar broer Rijk ter Burg die vooral ’s
nachts de honneurs waarneemt. Maar ook zoon Henny komt dan in De Zwaan werken. In 1951
neemt hij op 22- jarige leeftijd de zaak over en wordt de nieuwe uitbater. Het Zwaantje verliest met
de komst van de autosnelweg tussen Ede en Driebergen (A12) furore als chauffeurscafé.
Noodgedwongen en met nieuwe elan slaat Henny Veldhuizen een andere ook succesvolle weg in. De
tijd dat ’t Zwaantje bekend stond als kegelhuis met vier kegelbanen hebben velen van ons zelf
meegemaakt. Als je geen lid was van een kegelclub, heb je tijdens een gezellige avond van een
andere vereniging vast wel eens bij Henny Veldhuizen een kegelbal over de smalle baan gerold. Op
andere avonden probeerde de schietvereniging in de roos te schieten in ’t Zwaantje.
Niet lang na het overlijden van Frans Veldhuizen is het gedaan met ’t Zwaantje als chauffeurscafé.
Zoon Henny krijgt een vergunning om een horecagelegenheid langs de nieuwe A12 te beginnen ter
hoogte van de Oudenhorsterlaan. Hij heeft er nooit gebruik van gemaakt. Nu exploiteren anderen op
die locatie een wegrestaurant. Aanvankelijk probeert Henny Veldhuizen samen met zijn echtgenote
Iet Schimmel het tij te keren door begin jaren vijftig de pas gebouwde garage in te richten als zaal
voor vergaderingen en bruiloften. Dat slaat niet echt aan.

1957
Frans Velhuizen was altijd goed bevriend met elektricien Evert Kuijt, die zich na het overlijden van
Frans over zijn zoon Henny heeft bekommerd. Henny heeft na zijn schooltijd ook nog bij Kuijt
gewerkt. ’t Zwaantje organiseert in 1948 en 1949 filmavonden in de grote zaal. Ook dat brengt
tenslotte geld in het laatje. Het eerste televisietoestel levert Kuijt aan De Zwaan. De televisie komt in
’t café te staan en is een publiekstrekker. Maar de grootste verandering en verbetering volgt op een
tip van Evert Kuijt die in Barneveld een kegelbaan heeft gezien en Henny aanraadt daar eens te gaan
kijken. Het gevolg is dat er in De Zwaan vier kegelbanen worden gemaakt. Een enorme investering
van ongeveer vijftienduizend gulden. Op 9 december 1953 worden de banen geopend. Het blijkt een

Kegelclub in actie

schot in de roos! Vijf kegelclubs spelen daarna hun trainingen en wedstrijden in ’t Zwaantje. De
Scherpenzeelse kegelclubs D.I.G. (Duim In ’t Gat) en Poedelvrees spelen er vanzelfsprekend ook. De
kegelzaal wordt ook een avond verhuurd aan de schietvereniging die pas veel later een eigen
schietgebouw krijgt. Met de klandizie zit het wel weer goed. In de zaak wordt de geboren kastelein
Henny Veldhuizen geassisteerd door Rijk Tins en Ab Schouten. Henny en Iet zijn zelf gerenommeerde
kegelaars. In 1966 worden ze beiden A-kampioen van de West Gelderse Kegelbond. In hetzelfde jaar
worden de kegelbanen ingrijpend gemoderniseerd en geautomatiseerd.
De omgegooide kegels worden automatisch weer rechtop gezet, terwijl een scorebord aangeeft
hoeveel kegels er zijn omgegooid. De nieuwe banen worden in gebruik gesteld door burgemeester
Hoytema van Konijnenburg die in het bijzijn van wethouder Van den Ham en gemeentesecretaris Van
den Brink als een volleerd kegelaar de eerste pins omkegelt. In 1966 zijn er inmiddels zeven
kegelclubs uit de regio die hun kegelavonden in ’t Zwaantje
houden. Ook andere horecagelegenheden profiteren van de
aanwezigheid van de kegelbanen, want spelers uit de wijde
omgeving gaan na een middagje kegelen elders in Scherpenzeel
een hapje eten. In 1986 komt een einde aan het huwelijk van
Henny en Iet. Vijf jaar later besluit Henny te stoppen met de
kegelbanen en worden de automaten verhuisd naar de Hertog van
Gelre. De slijterij is daarna de voornaamste inkomstenbron voor
Henny Veldhuizen. Het café is nog slechts geopend voor vaste
klanten die op gezette tijden een drankje komen nuttigen. In 1992
zet Veldhuizen na meer dan 40 jaar ’t Zwaantje te hebben
geëxploiteerd er definitief een punt achter. Het pand verkeert in
een slechte staat en is rijp voor de sloop. Kort na de sluiting wordt
het
complex
afgebroken en verrijst
al snel het
appartementencomplex met de naam de Swaensborg. Henny gaat
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aan de Lindenlaan wonen. In 2011 is hij op 82-jarige leeftijd overleden, nadat enkele weken daarvoor
een einde was gekomen aan het leven van zijn voormalige echtgenote Iet Schimmel.

De Zwaan onder de slopershamer, 1992

