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EVERT SCHIMMELf 
Stal- en ^Logementhouder aan den H o Ie voet, 

f emeente Woudenberg, maakt ingevolge art. 2 en 
der Wet van 23 April 1880 (Staatsblad N-. 67) 

bekend, dat bij den 18 . December 1 8 8 0 zal 
beginnen des Z a t u r d a g s van i e d e r e week, een 

Openbaren Diligence-dienst 
tot vervoer van personen, 

van af zijne woning nabij Scherpenzeel langs den 
straatweg naar Utrecht en terug, zullende bij den 
aanvang der reizen minstens 12 plaatsen beschik
baar zijn. (Wanneer bij het vertrek van zijne 
woning meerdere reizigers zich aanmelden, zal 
een bijwagen voor 9 personen worden in dienst 
gesteld, terwijl bij sneeuw of zeer slechte wegen 
alleen deze wagen zal worden gebruikt). 

Vertrekuren van den Holevoet nabij Scherpenzeel 
des morgens 5.30. Aankomst te Woudenberg bij 
VAN DE WETERING 5.45 ; vertrek 6.— . Aankomst 
te Austerlitz, gemeente Zeist, bij DE SAIN 7.30; 
vertrek 8.—. Aankomst te Zeist bij MASTRIGT 
8.30; vertrek 8.35. Aankomst te de Bilt bij de 
Wed. LAGERWEIJ 9.— ; vertrek 9.05. Aankomst 
te utrecht bij VAN STEIN in de Loefbergmaker-
straat bij de Neude 9.30. 

Vertrekuren van Utrecht des namiddags 2.30. 
Aankomst te de Bilt 3.— ; vertrek 3.05. Aankomst 
te Zeist 3.45 ; vertrek 3.50. Aankomst te A uster-
litz 4.20 ; vertrek 4.50. Aankomst te Woudenberg 
6.—; vertrek 6.15. Aankomst aan den Holevoet 7.—. 

Vrachtprijzen voor de reizigers naar Utrecht : 
van den Holevoet f 0 , 5 0 , van Woudenberg f ©,45, 
van A usterlitz en Zeist f 0 , 3 5 , van de Bilt f 0 , 25 ; 
terug dezelfde prijzen. — Reizigers, die tusschen-
tijds afstappen, betalen tot het einder der reis. 

Bagage beneden 2 kilogram vrij ; 2—10 kilo-

f ram ƒ 0 , » 5 , 1 0 - 2 5 kilogram ƒ 0 , 4 0 , 25—50 
ilogram ƒ 0 , 0 0 voor alle afstanden. 
Het hoofdkantoor is gevestigd ten zijnen huize 

aan den Holevoet te Woudenberg bij Scherpenzeel. ^^Wo 

SUom-Snelpersdruk van de firma L. E. BOSCH KN ZOON, te Utrecht. C<Jf"**™~^ / 
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100 jaar Hotel Schimmel 

G.D. Marringa 

Hotel Schimmel aan de Stationsweg 243 in ons dorp bestaat 100 jaar. Een historische 
gebeurtenis van dit oudste niet-agrarische familiebedrijf in onze gemeente Woudenberg. 
Hotel Schimmel is niet meer weg te denken uit onze plaatselijke gemeenschap. Talloze 
familiefeesten zijn en worden er gehouden. Vrijwel alle agrarische verenigingen houden er 
hun vergaderingen en feestelijke bijeenkomsten. Recepties en andere verenigingsactivi
teiten hebben er regelmatig plaats. Kortom, Hotel Schimmel is een begrip geworden voor 
onze gemeenschap en de regio. 

Zeer vele bruidsparen beginnen hun huwelijk in Hotel Schimmel met receptie en diner. Er is 
wel eens gezegd dat een aanstaand bruidspaar eerst bij Hotel Schimmel de trouwdatum 
vastlegt, daarna de huwelijksinzegening regelt met de predikant en in laatste instantie de 
ambtenaar van de burgerlijke stand ervan verwittigt dat datum en uur van huwelijk zijn 
bepaald. Een reden temeer om tijdig te reserveren. 

Zilveren, gouden en diamanten bruidsparen komen metfamilieleden, vriendenen kennissen 
in Hotel Schimmel samen om in dankbaarheid hun jarenlange samenzijn te gedenken. 
Velen, ja zeer velen bewaren aan Hotel Schimmel de beste herinneringen. 

Drie generaties Schimmel hebben grote bekendheid gekregen in de Woudenbergse 
gemeenschap en daarbuiten. Gunstig gelegen tussen de dorpen Woudenberg en Scher-
penzeel komt menigeen er binnen wippen voor het bezoeken van vergaderingen of 
recepties of zomaar voor een hapje, een drankje of ontspanning. 

De accommodatie, in 1980 groots uitgebreid, wordt thans beheerd door de eigenaren Bert 
(voorde Woudenbergers 'Bep') en Lia Schimmel-Visser, als gastheer en gastvrouw. Ook hun 
kinderen Martin, Caria en Berno zijn ieder op hun eigen wijze in het horeca-vak geïnteres
seerd. 
Het is daarom goed even stil te staan bij deze historische gebeurtenis. 
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Eerste generat ie Sch immel (1885-1922) 

In het jaar 1875 werd definitief besloten de 
spoorlijn Amersfoort-Kesteren aan te leg
gen. Na een tiental jaren van voorbereiding 
werd deze spoorlijn op 17 februari 1886 
officieel in gebruik gesteld. 
In 1885 liet Arie Schimmel het Stations
koffiehuis bouwen op de plaats waar nu 
Hotel Schimmel staat. Arie Schimmel, af
komstig van het Café De Holevoet, later het 
bekende Hotel De Witte Holevoet in Wou
denberg, sedert 1960 behorende tot de 
gemeente Scherpenzeel, kende hetvak van 
logementhouder of herbergierende plaats 
van vestiging van het Stationskoffiehuis 
was dan ook bewust gekozen vlakbij het 
Station Woudenberg-Scherpenzeel. Hij ver
wachtte klandizie van de treinreizigers, die 
van de reis even in zijn café konden uitrus
ten en tegelijk een hapje en een drankje tot 
zich konden nemen voordat verder werd 
gereisd. 

A. SCI-IIWMEL, 
STATIONS. KOFFIE HUIS, 

STALHOUDERIJ. - STALLING. 

WOUDENBERG. 

^ 

Afb. 1. Gezin van Arie Schimmel. V.l.n.r. 
Albert, Marinus, Arie Schimmel, Evert, Arie, 
Antje met Johan, Hendrik, Marrigje Schim
mel-van Ravenhorst, Aaltje. 
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^fö. 2. Gedeputeerde Staten van Utrecht 
machtigen het gemeentebestuur van Wou
denberg Arie Schimmel vergunning te ver
lenen tot het verkopen van sterke drank in 
het klein. 

Vergunning verkoop van sterke drank 
In 1885 mocht het gemeentebestuur van 
Woudenberg negen vergunningen voorde 
verkoop van sterke drank in het klein uit
geven. Dit aantal vergunningen was ver
leend, zodat Arie Schimmel alleen met 
machtiging van het college van Gedepu
teerde Staten van Utrecht volgens de toen
malige wetgeving een vergunning kon krij
gen. 
Burgemeester en Wethouders van Wou
denberg verzochten bij brief van 27 mei 

1885 deze machtiging te verlenen. Uitdeze 
brief geven we het volgende weer: 
De gemeente Woudenberg telt 2364 in
woners en om reden van de gunstige ligging 
aan de rijksweg tussen de twee niet onaan
zienlijke dorpen Woudenberg en Scherpen-
zeel in een landbouwende streek in de 
onmiddellijke nabijheid van het spoorweg
station zonder restauratie wordt de ver
wachting uitgesproken dat het logement 
door allerlei reizigers zal worden bezocht. 
Het logement zal ook ongetwijfeld de plaats 
worden waarde aankoop en de levering van 
vee, enz. geregeld op vrij grote schaal zal 
plaats vinden. De ten plattelande bestaan
de gewoonte om bij de handel in vee een 
borrel te schenken is zo algemeen bekend 
en zo zeer ingeworteld dat men zich geen 
illusies behoeft te maken dat het alcohol-

Afb. 3. Officiële bekendmaking van de ver
gunning in de Staatscourant. 

v. I:;I. Mfft 

3) STA4TS-C01MT. 

[(M-ll.iL 31) .III lil. 

Vergunning to» verkoop van sterken drank In het klein. 
Burgemeester eu wethouders van Woudenberg ; 
Beschikkende op het verzoekschrift van A. Schimmel alhier , v a n d e n 

26sten Mei 11., ter verkrijging van vergunning tot verkoop van sterken 
draak in het klein ia drie daarin nader aangeduide vertrekken van 
een logement , huisnummer 3 4 1 a , aangebouwd in de onmiddellijke 
nabijheid van het stationsgebouw der in aanleg zijnde spoorweglijn 
Amersfoort-Nijmegen alhier ; 

Gelet op de wet van den 28sten Juni 1881 {Staatsblad n°. 9 7 ) , 
zooals die is gewijzigd bij de wetten van den 23sten April 18ïS4 
{Staatsblad i,°. 54) en van den lßden April 1885 {Staatsblad n°. 7 8 ) ; 

Overwegende dat door het verleenen dezer ve rgunn ing , het geta l 
vergui.ningen met één boven het wettelijk maximum zal worden ver
meerderd , doch dat daardoor in eene werkelijk bestaande behoefte 
wordt voorzien, omdat in den omtrek van genoemd station geene 
andere localiteiten aanwezig zijn, waar sterke drank in het klein m a g 
wordim verkocht , dan alleen in de dorpen Woudenbergen Scherpenzeel 
op <;enen afb ind van vijf en twintig minuten gaans , en de inwilliging 
vim dit verzoek kan geacht worden , door bijzonders plaatselijke o m 
standigheden te worden gewettigd ; 

Gelet op het besluit van beeren Gedeputeerde Staten van Utrecht , 
van den 4den Jun i 1885 o ' . 2 1 « , waarbij machtiging wordt verstrekt 
tot het verle nen der gevraagde vergunning ; 

Hebben besloten ; 

de gevraagde vergunning onder verband der wet te verkenen , 
ingaande op heden en eindigende 30 April 1886, voor de volgende 
localiteiten van genoemd logement: 

T . de voorkamer rechts van den g a n g ; 
2°. de voorkamer l inks van den gnrig; en 
3°. de keuken achter aan de oostzijde. 
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaats t , en in afschrift 

worden uitgereikt aan den adressant. 
Gedaan te Woudenberg , den 26sten Juni 1885. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
J . B. DR BEAT-1'OKT, Burgemeester. 
R. DORRESTKIN , Secretaris. 
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gebruik bij het niet verlenen van de machti
ging aldaar niet heimelijk zal geschieden. 
Op grond van deze motivatie hebben Ge
deputeerde Staten van Utrecht de machti
ging voorde verkoop van sterke drank op 4 
juni 1885 verleend. De wettelijk voorge
schreven publicatie van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Wou
denberg, tot het verlenen van de vergun
ning voor de verkoop van sterke drank in het 
klein, had plaats in de Nederlandse Staats
courant van 30 juni 1885, nummer 151. 

Afb. 5. Factuur wegens geleverd meel aan 
Arie Schimmel. 

POSTREKENING No. 666. 

REKENING, 

"/M'rtw ~J r f. 
. Baar A SaUlnnal 

Y O U f i l S S S H O 

Het logementbedrijf 
In 1885 werd het logement begonnen met 
35 liter brandewijn en 50 liter jenever als 
sterke drank. Op de houten vloer van de 
gelagkamer lag fijn wit zand. De mannen 

Afb. 4. Jagers en drijvers poseren na afloop 
van de jacht voor het Stationskoffiehuis. 
Staande v.l.n.r. Johannes Bernardus de 
Beaufort, burgemeester van Woudenberg, 
Joachim Ferdinand de Beaufort, directeur 
van de Nederlandse Bank N. V., Willem Hen
drik de Beaufort (met hoed), directeur van 
't Schoutenhuis N. V. te Woudenberg. 

Kilo Grondnolcnkocktn mrtk DBLPIA i 

Se«m*Mtcn rati* DELPIA 

GrondmXen™*/ merk DELPIA 

Sejarametf nok DELPIA 

Cocosmetl mak DELPIA 

*^L 

De ledige kiften worden -H|..,eili£M tr.tr,.o u.ii urne fabriek tcti 
deinden gebruikt worden. Verzoeke bij tcrugiending voor doidelijk a 
n ét door o u verstrekt« »dviesbritf lta»rttB. 

!'/i 

r zorgen CD gebruik te maken 
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hadden de gewoonte tabak te pruimen en 
het overtollige speeksel werd niet door
geslikt maar uitgespuwd. Thuis had men 
daarvoor de kwispedoor, maar in het Sta
tionskoffiehuis spuwde men het met nico
tine doordrenkte speeksel op de vloer. Het 
zand moest daarom dagelijks worden ver
verst. De bakken onder de paarderuiven, 
waarin vers zand was opgeslagen, zijn tot 
1940 bewaard gebleven. 
Arie Schimmel was een verwoed sigaren-
roker. Zelden zag men hem zonder een 
sigaar in zijn mond. 
Vooral op zaterdagen en zondagen kwa
men de Woudenbergers en de Scherpen-
zelers naar het Stationskoffiehuis om een 
borrel te kopen. Een borrel kostte in die tijd 
vijf cent per glaasje. 
Het kwam voor dat er in het Stationskof
fiehuis een vete werd uitgevochten en tal
rijk zijn de verhalen van de vechtpartijen 

tussen de jeugd van Woudenberg en Scher-
penzeel wanneer een jongen het waagde 
een meisje te beminnen uit het andere dorp. 
Meerdere keren is het bij de Pothbrug tot 
handgemeen gekomen met als inzet: een 
meisje. 
Het logement diende tevens als pleister
plaats voor de'glazen wagen'die op Amers
foort en Utrecht reed. De reizigers konden 
er even de benen strekken en de paarden 
kregen de verzorging die ze nodig hadden 
om de reis te kunnen vervolgen. 

Tot de gasten die langere tijd in het loge
ment van Arie Schimmel onderdak hebben 
gehad, behoort ook de heer J. Douma, de 
directeur van de in 1899 gestichte N.V. 

Afb 6. Plan tot het bouwen en inrichten van 
een exportslachterij in één van dezgn. werk-
manshuizen. 
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Afb. 7. Bij het hanglokaal naast de slachterij. 

Roomboterfabriek De Vooruitgang te Wou
denberg. De heer Douma nam zijn intrek bij 
Arie Schimmel op1 2 juni 1897. In diezelfde 
maand startte men namelijk al met de be
reiding van boter. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat destijds Arie Schimmel de 
eerste afnemer van de boter was. 

Vervoersbedrijf, meelhandel en 
exportslachterij 
Arie Schimmel was zich ervan bewust dat 
niet alle treinreizigers zich te voet naar de 
dorpen Woudenberg en Scherpenzeel of 
verder zouden begeven en daarom schafte 
hij een koets met paarden aan, zodat de rei
zigers zich voordietijd comfortabel konden 
laten vervoeren naarde uiteindelijke plaats 
van bestemming. Bij het logement werd een 
wagenschuur met paardestallen gebouwd. 
Op de zolder was een meelopslagplaats 
want Arie Schimmel was naast logement
houder en stalhouder ook meelhandelaar. 
Het meel, waaronder veel cocosmeel en 
sesammeel, werd per trein aangevoerd en 
aan de boeren in de omgeving doorver
kocht. Uit de administratie van Arie Schim
mel blijkt dat in 1920 een zak grondnoten-

meel f 1 3,50 kostte en een zak cocosmeel 
f 8,25. Deze meelsoorten werden door de 
boeren aan het vee gevoerd. Daarnaast 
verkocht Arie Schimmel turfstrooisel en gras
zaad. 
Voor de huisvesting van het personeel dat 
met de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-
Kesteren was belast, werden een aantal 
woningen gebouwd, de zogenoemde werk-
manshuizen, die later door Arie Schimmel 
werden gekocht. Op 7 oktober 1913 ver
zocht Arie Schimmel aan Burgemeester en 
Wethouders van Woudenberg toestemming 
één van deze woningen in te richten tot een 
exportslachterij. Een bewaard gebleven te
kening geeft een goed beeld hoe deze 
inmiddels verdwenen slachtplaats er heeft 
uitgezien (Afb. 6). 

Het gehele bedrijf werd in 1 885 gebouwd 
voor een bedrag van f 8.000,-

Arie Schimmel was getrouwd met Marrigje 
van Ravenhorst, afkomstig van de boerde
rij Hoevelaar in Woudenberg. Het echtpaar 
kreeg acht kinderen. Er moest in die tijd 
hard worden gewerkt om het hoofd boven 
water te houden. Zodra de kinderen daartoe 
in staat waren, moesten ze op het bedrijf 
meewerken. 
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Tweede generatie Schimmel (1923-1959) 

Marinus Schimmel en Geertje Beszelzen 
trouwden op 1 4 december 1 922 en namen 
de zaak van Arie Schimmel in dat jaar over. 
Een inventarisstaat van overgenomen goe
deren per december 1 922 is bewaard ge
bleven. 
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Welgeteld begon MarinusSchimmel in 1923 
met een voorraad goederen ter waarde van 
f 1.676,50 en een overgenomen voorraad 
dranken voor een bedrag van f 325,361/2. 
Interessant is het te weten dat een fles 
'klare' (jonge genever) een verkoopwaarde 
had van f 3,20 of wel ongeveer f 0,1 6 per 
glaasje thuis gedronken. 

Een veelzijdig mens 
Marinus Schimmel ging met de tijd mee. De 
opkomst van de auto deed in de dertiger 

S TATIONSKOFFIEHUIS 
ïomex- en Wint&ipensCon. 

M. SCHIMMEL 
TELEFOON 213 - GIRO 115019 

Zomer- en Winterpension 
Stationskoffiehuis - Café en Hotel 

M. SCHIMMEL 
Autogarage  

TEL. INTERC. 3 - WOUDENBERG 

jaren paard en koets vervangen door een T-
Ford, zodat er van een taxibedrijf kon wor
den gesproken. Het cafébedrijf werd ge
moderniseerd en de hotelkamers deden 
hun intrede. Er werd geadverteerd met zo
mer- en winterpension en de naam Stations
koffiehuis maakte plaats voor Café-Restau-
rant Spoorzicht. 
Marinus Schimmel was een veelzijdig mens 
die alles aanpakte waarvan hij meende 
geld in te kunnen verdienen. Wij doen een 
greep uit de activiteiten naast zijn beroep 
van café- en hotelhouder: taxihouder, land
bouwer met 6 à 7 koeien, fruitkweker waar-
onderdruiventeler, imker, waagmeester,ex
ploitant van radiodistributie en agent staats
loterij. 
Op enkele van deze activiteiten gaan we 
nader in. 

Druiventeler 
In de dertiger jaren laat Marinus Schimmel 
een druivenkas bouwen. De jaarlijkse op
brengstaan druiven bedroeg ongeveer400 
tot 600 kiiogram en werd verhandeld op de 
veiling in Amersfoort. Anno 1985 is deze 
druivenkas nog steeds in gebruik. Achter 
het bedrijf was een grote boomgaard. Ook 
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Afb. 8. Café-Restaurant Spoorzicht. 

het fruit uit deze boomgaard werd via de 
veiling in Amersfoort verkocht. 

Waagmeester 
Bij de nabij gelegen Coöperatie Wouden
berg was een waag, die later door Marinus 
Schimmel is overgenomen. De waag heeft 
tot 1978 dienst gedaan en wordt thans 
voortgezet door G. de Greef aan de Laag-
erfseweg 48. 
De waagmeester was tussenpersoon voor 
de boer, de handelaaren hetslachthuis. Na 
de overdracht van het bedrijf aan zijn zoon 
in 1960, heeft Marinus Schimmel nog tot 
1977 de waag beheerd. 

Imker 
Marinus Schimmel was secretaris van de 
Imkersveren ig ing te Scherpenzeel. Ook Wou
denberg kende zo'n imkersvereniging. Bei
de verenigingen vormden later de Imkers
vereniging Woudenberg-Scherpenzeel. De 
Imkersvereniging was in de dertiger jaren 
de grootste agrarische vereniging. De boe
ren hadden grote boomgaarden waarin de 

bijenkasten en bijenkorven werden geplaatst 
voor de bestuiving in de bloesemtijd. 
De jaarlijkse imkersvergadering was in de 
jaren rond 1 940 een belangrijk gebeuren in 
het café-restaurant. 

Exploitant radiodistributie 
In de dertiger jaren deed de radiocentrale 
steeds meer opgang in de huiskamers. De 
P.T.T. gaf machtigingen uit voor het exploi
teren van een radiodistributienet. 

Afb. 9. In de gelagkamer; rechts Marinus 
Schimmel met zijn zoon Bert. 
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Mb. 10. Marinus Schimmel schept een 
zwerm bijen. 

Mb. 11. Varkens worden bij de waag af-
leverd. 

Ook Marinus Schimmel werd omstreeks 
1930 machtiginghouder onder de naam 
Woudenbergsche Radio Centrale. Uit de 
bewaard gebleven administratie blij kt dat er 
in Woudenberg rond de 1 00 abonnees zijn 
geweest die via een bovengronds net het 

Mb. 12. Kwitantie uit maart 1935 voor 100 
aansluitingen op het radiodistributienet. 

radiogeiuid ontvingen. De zendapparatuur 
stond opgesteld in een ruimte bij het café-
restaurant. De jaarlijkse aansluitkosten be
droegen f 15,-. Wilde men een volume
regelaar dan moest er per jaar f 3,50 extra 
worden betaald. Voor het plaatsen van een 
luidspreker in de huiskamer moest eenma
lig ƒ 37,50 worden afgestaan. Betaling in 
termijnen was mogelijk. 

STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE 
RADIO-DISTRIBUTIE 

Gemeente : <^X^?<l^ t2 

Naam van den.machtiginghouder: ^<^y< 

^&£^>^z-^£&<z^ 
Vergoedjng over de maand : 

jT^g&^rtt-n* 193 J~ 

De ondergeteekende, Directeur van het (P)T(T)-kantoor/Dh te ^ S f e ^ r ^ ? ^ ^ - * * ^ ^ ^ , 

verklärt van bovengenoemden machtiginghouder ontvangen te hebben een bedrag vari f 'y.^CX/ , 

ais vergoeding ad 4 cent per maand per aangeslotene, berekend naar het aantal aangeslotenen (met inbegrip van de 

kostelooze, doch zonder de ambtshalve aansluitingen) van JkfU (X), aanwezig bij het einde van den 

laatsten dag der maand 

Te y ^ * ï r ^ # * ^ * * > ̂  ^éZ^r^e*^ w& i i . 
De Directeur i5V 

De directeur van het (P)T(T)-kantoor onderteekent en dateert. Gegevens voor dit formulier worden door den houder van 

de machtiging volledig ingevuld, en in doorschrift op het onderbiad overgebracht. 

(X) Dit aantal zoo noodlg aan de ommezijde van het doorschrift omschrijven, met aanduiding van de plaatsen en 

perceelen, waar de verschillende centrales gevestigd zijn, Indien de houder van de machtiging het hem toegewezen 

gebied door middel van meer dan één centrale bedient. 

Mod. Tf70 
L170B/'33 Voor iedere machtiging moet een stel formulieren ingevuld worderi. 
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Voor de zendmachtiging betaalde Marinus 
Schimmel vier cent per maand per aange
slotene, ofwel f 0,48 per jaar. Vooreen goed 
begrip moge dienen dat de aanleg en on
derhoud van hetradiodistributienetvoor re
kening van de machtiginghouder was. Voor
al bij storm en ijzel kwam er nog wel eens 
draadbreuk voor. 
De op het radiodistributienet aangeslote
nen woonden allen in de bebouwde kom 
van Woudenberg. Het agrarische deel van 
de bevolking was in verband met de ver
spreide ligging van de bedrijven om finan
ciële redenen uitgesloten. De aansluitkos
ten zouden te hoog worden. 
In het jaar 1940 werden alle zendmachti
gingen door de Duitse bezetters ingetrok
ken en de installaties onteigend. 

Taak van de vrouw 
Geertje Schimmel-Beszelzen had een be
langrijke taak in de keuken van het res
taurant. Tegenwoordig zijn er speciale op
leidingen tot kok, doch vroeger ging men 
zich door middel van plaatselijke cursus-

Afb. 13. Geertje Schimmel-Beszelzen met 
haar man in de keuken van het restaurant. 

'?oA 

'^ 4é. 

ß^ßxst<~<>~<- \ y € ^<*f%Sf&~&t~*ï -Tx^&f-zc^r &Â**^e**^*~i £^i% 

^éwtf^ïroSéû. -1H>?4*^ Je &?t/-no^&i tardée ^/OL +<iiLC d^C 

flut- A*e*ï - ^ e *&&*>%*^i -vcirz&&**.*Ce o*. -^t^C^c^ *A**. -£&*^ 

' -^%^aZ^ 

fojZ-VtfrOl -éLrzd&i. lia^rt-^'~*'<&**. o€£-S? &ts*-<r-t>-rL-~- ^ ^ e ^ 

Mb. 14. Dictaat door Geertje Schimmel-
Beszelzen geschreven op de kookschool. 
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Afb. 75. Naai- en knipcursus gehouden in 
Hotel Schimmel. 
Eerste rij: v.l.n.r. 1. Aaltje 'Alie' Verbeek, 2. 
Maatje Verbeek, 3. Jannigje 'Jans' Jetten, 4. 
Alida Cornelia 'Alie' Zech. 
Tweede rij: 1. Hermina Hendrika 'Mien' Kui
ter, 2. Antonia 'Toontje' van Egdom, 3. Metje 
'Mies' Ederveen, 4. Marrigje 'Martje' Schim
mel, 5. Sophia 'Fie' Ederveen. 
Achterste rij: 1. vertegenwoordiger Singer 
Naaimachines, 2. onbekend, 3. Francina 
Ederveen-van Zeumeren, 4. Geertje Schim-
mel-Beszelzen, 5. Maria Johanna 'Marie' 
van de Wetering, 6. onbekend. 

sen bekwamen. Zo bezocht Geertje Beszel-
zen de kook- en naaischool, waar onder
meer de beginselen werden bijgebracht 
van : 
- bederf en conserveren van levensmid

delen 
- bewaren van groente uit de tuin 
- inmaken in flessen 
- aanschaf en gebruik van stenen pannen 

en pannen van gietijzer en smeedijzer 

gebruik van een petroleumstel 
ligging, indeling en inrichting van de 
keuken en de reinheid in de keuken 
koken van aardappelen 
stookplaats, gebruik van kolenfornuis 
en afvoer van verbrandingsgassen 
wegen van gerechten, gaar maken van 
spijzen in de hooikist en kranten 
functie van het voedsel, de voedings
stoffen en samenstelling van voedings
middelen 
eiwitten, vetten, plantaardige voedings
middelen, water en zouten 
berekening van een dagrantsoen voedsel 
menselijk lichaam, spier- en zenuwstel
sel, bloedsomloop en ademhaling, spijs
vertering, opname van voedingsstoffen 
in het bloed, voeding in verschillende 
levensomstandigheden 
genotmiddelen 
bouw en inrichting van een woning en 
ventilatie 
verlichting door middel van kaarsen, olie 
petroleum, gas en electrisch 
verwarming door middei van kolenka-
chels 
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Afb. 16. 'Ome Piet' neemt na zijn mobili
satietijd in Woudenberg afscheid van Gerrit 
'Gart' Lagerweij. 

- bedden, bedstede, ledikanten met en 
zonder gordijnen 

- houtsoorten en metalen, die in de huis
houding worden gebruikt 

- gebruik van wasmiddelen en wasma-
teriaal 

- huid en dragen van kleding, en 
- tafeldekken en dienen. 

Mobilisatie- en oorlogsjaren 1939-1945 
Tijdens de mobilisatie-tijd werd het café-
restaurantveelvuldigbezochtdoor Holland
se militairen. Evenals de andere bewoners 
van Woudenberg moest ook de familie Schim
mel voor het naderend oorlogsgeweld in 
mei 1940 evacueren naarde kop van Noord-
Holland. Het vervoerhad plaats mettreinen. 
Omdat de oorlog tegen het Duitse geweld 
maar vijf dagen duurde, keerde het gezin al 
snel weer naar Woudenberg terug. Tijdens 
hun afwezigheid hadden onbevoegden 

zich van verschillende goederen en waar
devolle spullen meester gemaakt. In de 
oorlogsjaren werd het café-restaurant re
gelmatig bezet door Duitse militairen die 
moesten worden ingekwartierd. 

Tijdens de oorlog werd de spoorbrug te 
Rhenen door Hollandse militairen vernie
tigd op 13 mei 1940. In december 1940 
werd het treinverkeer hervat via een nood
brug. Dezelfde noodbrug werd in septem
ber 1 944 door een bombardement van de 
geallieerden zwaar beschadigd en in de 
laatste maanden van de oorlog geheel ver
nield. 
Sindsdien heeft er op de spoorlijn Amers
foort-Kesteren geen personenvervoer meer 
plaats gehad en kwam de klandizie van de 
treinreizigers voor het café-restaurant te 
vervallen. 

Het laatste jaar van de oorlog was het 
angstig wonen in de omgeving van de 
spoorlijn en ook bij het station Woudenberg-
Scherpenzeel. In de nacht van 4 op 5 
december 1944 had een aanval plaats in de' 
omgeving van het station. Een zware trein 
volgeladen met tanks en ander oorlogs
materiaal werd vanuit de lucht met fakkels 
opgespoord. Er volgde een zware aanval 
met bommen en beschietingen. De trein zelf 
werd niet geraakt maar wel de rails. 
De spoorlijn werd ook veel gebruikt voor het 
vervoer van troepen en munitie. Demunitie-
treinen waren soms wel 40 tot 50 wagons 
lang. 
In september 1944 waren Russische krijgs
gevangenen bezig met het lossen van een 
munitietrein. Tijdens een vliegtuigaanval 
werd er met raketten op deze trein gescho
ten. De scherven vlogen door de struiken en 
bomen langs de spoorsloot waar men dek
king had gezocht. Er werd veel schade toe
gebracht aan de omliggende gebouwen 
maar de munitietrein werd niet geraakt. Een 
ontploffing zou een ramp hebben betekend 
voor de bewoners rondom het station. Het 
café-restaurant van Marinus Schimmel kreeg 
door deze aanval geen schade. 
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Afb 17. Marinus Schimmel bij de tapkast. 

Toch bleef het café-restaurant niet gespaard 
voor oorlogsschade. In 1944 zat het ge
bouw van de Coöperatie volgestouwd met 
Duitse munitie. Op een gegeven moment 
verschenen er een 12-tal Engelse militaire 
vliegtuigen die hun bommenlast, bestemd 
voor de gebouwen van de Coöperatie, lie
ten vallen rondom het café-restaurant. 
In de boomgaard en op de spoorrails vielen 
36 bommen. De druivenkas en een schuur 
werden vernield. 
Tijdens de laatste oorlogsdagen hebben de 
Duitsers bij hun terugtocht de spoorweg
overgang in de Stationsweg meteen zware 
mijn vernield. Een stuk spoorrail van onge
veer 1000 kilogram kwam op het dak van 
het café-restaurant terecht. De schade was 
groot. 

restaurant weer in gebruik te kunnen ne
men. Aannemer S. Hendrikse werd voor 
deze herstelwerkzaamheden ingeschakeld. 
Na 1945 zijn er bij Marinus Schimmel ver
schillende agrarische verenigingen opge
richt. Bruiloften en partijen werden aan
vankelijk aan huis verzorgd en daarna in het 
zaaltje boven de waag. 
Een boerenbruiloft duurde wel eens tot 
melkenstijd. Voor een paar uurtjes zocht 
men het bed niet op en het was gemakkelijk 
om direct na het feest de koeien te verzor
gen voordat men te bed ging. 
Ook de zaal boven het Coöperatiegebouw 
en de oude Rabobank werden wel gebruikt 
voor bruiloften en partijen, geheel verzorgd 
door Marinus Schimmel. 

Men was in die tijd niet erg kritisch. Bene
den in de waag huisden de varkens en op 
de zolder van deze schuur- de oude meel-
zolder - werd vergaderd en werden brui
loften gevierd. De niet altijd aangename 
geur van de varkens, die tot in de vergader
en feestzaal doordrong, was geen probleem. 
Gelukkig is deze zaalruimte metz'n verende 
vloer en met zo'n 100 bruiloftsgasten niet 
bezweken! 
Door de uitbreiding in 1 959 werd een veel 
betere zaalaccommodatie verkregen. 

Uit het huwelijk van Marinus Schimmel en 
Geertje Beszelzen werden twee kinderen 
geboren. In 1960 ging het echtpaar een wat 
rustiger leven leiden aan de Stationsweg en 
werd de zaak overgedragen aan hun zoon 
Lubbertus Enicus, de derde generatie. 

De jaren na 1945 
Na de bevrijding moest de opgelopen oor
logsschade worden hersteld om het café-
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Afb. 18. Deze groepsfoto werd in 1952 gemaakt t.g.v. de uitreiking van de diploma's aan de 
studenten van de Fruitteeltschool. Op de foto zijn o.m. werkgevers en naaste verwanten 
afgebeeld. 
De Fruitteeltschool ging uit van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst i.s.m. de Nederlandse 
Fruitteelt Organisatie (N. F.O.). De lessen werden gegeven op de oude meelzolderbij Mari nus 
Schimmel. 

1. W. Baldee, 2. onbekend, 3. mevr. A Baldee, 4. mevr. H. Brulleman, 5. G. Baron van 
Boetzelaer, bestuurslid N.F.O., 6. W. Ossedrijver, 7. B.K. Bartelds, directeur vakschool en rijks-
tuinbouwconsulent, 8. J.A. Hosang, burgemeester van Woudenberg, 9. Ft. Roest, bestuurslid 
N.F.O., 10. mevr. M. Rooke, 11 mevr. De Bruin, 12. J. Merkens, bestuurslid N.F.O., 13. A van 
Eijden, 14. J. Wolswinkel, 15. A. Baldee, 16. mej. T. Voskuilen, serveerster, 17. M. Schimmel, 
18. D. Ossedrijver, 19. H. Brulleman, 20. P. de Bruin, 21. E. Heijligers, 22. G. Lanphen, 23. G 
Seijbeler(?), 24. H. Marks, 25. M. Rooke, 26. A. v.d. Wolfshaar, 27. C.M. de Beaufort, 28. Marks, 
29. S. Jonker, 30. J.J. Canisius, leraar, 31. A J. Woudenberg, leraar, 32. G. Wolswinkel, 33. fra
ter...., 34. J. van Donk, leraar, 35. E. Timmerman, 36. Drost, 37. C. de Haan, administrateur 
Rijkstuinbouwconsulentschap Utrecht, 38. J. Koudijs, 39. K. van Laar, hoofd Landbouw
school Woudenberg, 40. I. de Vos, leraar, 41. B. Bos. 
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Derde generatie Schimmel (vanaf 1960) 

Na de verbouwing in 1959 trouwde Bert 
Schimmel op 6 januari 1960 met Lia Visser. 
Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door 
burgemeester J.A. Hosang en het huwelijk 
werd kerkelijk ingezegend in de Hervormde 
kerk te Woudenberg door Ds J.C. Stelwagen. 
De derde generatie Schimmel had zijn in
trede gedaan in het horecabedrijf. 

Bert Schimmel heeft zich in zijn jeugd al op 
zijn taak in het bedrijf toegelegd. Na zijn 
studie aan de M.U.LO. bekwaamde hij zich 
in theorie en praktijk aan de Hogere Hotel
vakschool in Den Haag. Op internationaal 
niveau ging hij praktijkervaring opdoen in 
Zwitserland en in Amerika. Een overtocht 
met de boot naar Amerika als steward ver
volmaakte de opleidina. 

Afb. 19. Bert Schimmel bij de tapkast. 
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Lia Visserdoorliep eveneens de M.U.LO. en 
werd ambtenares op de gemeentesecretarie 
van Woudenberg en verwisselde vervol
gens deze stoei toen zij een aansteiiing 
kreeg op het gemeentehuis in Doorn. Door 
haar huwelijk kwam ze plotsklaps in de keu
ken van het horecabedrijf, waar ze 1 2Vè jaar 
heeft gewerkt. 
Samen heeft het echtpaar Schimmel de 
zaak verder uitgebouwd en uitgebreid. 
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van 
de Schimmels geschreven. Het streven blijft 
erop gericht om de gasten in een gemoe
delijke sfeer te ontvangen zodat zij zich 
thuis voelen in het vanouds bekende Hotel 
Schimmel. 
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Afb. 20. Gastheer en gastvrouw naast hun 
Hotel Schimmel. 

Grootse uitbreiding 
In 1972 lieten Bert en Lia Schimmel een 
eigen huis bouwen op de plaats waar de 
familiesA. enG. Lagerweij zoveel jaren in de 
zogenoemde werkmanshuizen hebben ge
woond. Er kwam daardoor ruimte vrij in het 
bedrijf en moest er weer worden verbouwd. 
Bert Schimmel liep al enige tijd met plan
nen rond vooreen grootse uitbreiding. Na 
veel gepraat met en tekenwerk door archi
tect A.F. Davelaarte Woudenberg over hoog
bouw, laagbouw, bouwen in de lengte of in 
de breedte, kwam er na veel wikken en 
wegen een plan uit de bus waarvoor drie
maal een ontwerp werd gemaakt. 
Op 4 oktober 1 980 kon oud-burgemeester 
J.A. Hosang in tegenwoordigheid van vele 
genodigden het door de Gebr. Van Osna-
brugge te Scherpenzeel verbouwde en uit
gebreide Hotel Schimmel officieel openen. 
Het gaat bijzonder goed met het hotel in zijn 
huidige omvang. Jaarlijks zijn er zo'n 80.000 

tot 1 00.000 bezoekers te gast in dit oudste 
horecabedrijf van Woudenberg. Het bedrijf 
voorziet duidelijk in een behoefte voor de 
regio. Landelijk telt het horecabedrijf mee in 
de goede middenklasse. 
Het is een multifunctioneel bedrijf en dat 
geeft voordelen. Er zijn thans 24 fulltime 
krachten werkzaam in het bedrijf en 16 
parttime krachten. In 1960 waren er vier 
vaste krachten in volledige dienst en zes 
krachten met een tijdelijk dienstverband. 
Deze getallen geven een indruk van de 
groei van het bedrijf in 25 jaar. 
Vermeldenswaard is dat de firma Hoog
houdt uit Groningen de oudste leverancier 
van dranken is. De eerste levering van 
dranken dateert van 1890. 

Uit het huwelijk van Bert en Lia Schimmel-
Visser zijn drie kinderen geboren, die als 
vierde generatie ook wel zin hebben in het 
horecavak. Als deze plannen worden be
waarheid, dan is de continuïteit in de naaste 
toekomst verzekerd. 
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Vierde generatie Schimmel 

De kinderen van Bert en Lia Schimmel-
Visser hebben ook belangstelling voor het 
horecavak. Wij laten de jongste zoon graag 
even aan het woord. 
„Ik denk dat het overbodig is om er bang 
voor te zijn dat men omstreeks het jaar 2000 
zal worden bediend dooreen roboten dat op 
de plaats waar het hart zou moeten zitten, 
een cassettebandje de zin „Persoonlijk kan 
ik u het menu van de dag aanbevelen" 
afspeelt. 
Zoiets zal in het hotel-restaurantbedrijf van 
mijn ouders wel niet voorkomen want de 
mensen komen juist voor de gezelligheid 
en/of om feest te vieren en dus niet om te 
stoeien met de allernieuwste snufjes op het 
gebied van de electronica. 
Nee, dat zal in het Hotel Schimmel niet 
gebeuren. Natuurlijk zal er wel worden ge
moderniseerd, maar een mechanisch wit 

paard hoeft u voor onze deuren niet te ver
wachten. Toch is er nog een zeer groot 
probleem voor de toekomst van mijn broer, 
mijn zus en voor mij. Zullen wij later in staat 
zijn om het hotel net zo goed te runnen als 
onze ouders, die dankzij hun toewijding van 
Hotel Schimmel hebben gemaakt wat het 
nu is..." 

Afb. 21. Het gezin van Berten Lia Schimmel-
Visser in huiselijke sfeer bijeen. 
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Verbouwingen tijdens drie generaties Schimmel 

In 100 jaar tijd zijn er talrijke verbouwingen tot stand gekomen. Hieronder geven we een 
overzicht. 

Arie Schimmel laat het Stationskoffiehuis voor de som van f 8.000,- bouwen. 

Een grote witte rijschuur met graanzolder wordt gebouwd. In deze schuur werden 
paarden en wagens gestald en later werd de waag erin ondergebracht en de 
graanzolder gebruikt voor festiviteiten. 

Op een gedeelte van de 'deel' worden voor f 1.000,- vier kamertjes gemaakt om 
aan gasten onderdak te kunnen bieden. 

In dit jaar wordt een serre aan het café-restaurant gebouwd. Een tijdlang heeft 
deze serre het beeld van zomer- en winterpension bepaald. 

Herstel van de oorlogsschade en aanzienlijke vergroting van de keuken. 

De zaalruimte wordt uitgebreid met een grote zaal, later de receptiezaal genoemd. 

Opnieuw wordt er verbouwd voor de inrichting van een aparte slijterij. 

De toiletgroepen worden gesplitst in een afdeling 'mannen' en een afdeling 
'vrouwen'. 

1967 - De zaalruimte wordt opnieuw vergroot; de hotelkamers worden verbouwd en 
uitgebreid. 

1972 - Het pand wordt vergroot met de eetzaal. 

1972 - Achter het bedrijf wordt eveneens in dit jaar de privé-woning voor de familie 
Schimmel gebouwd. 

1974 - Vergroting van de receptiezaal en de keuken. 

1978 - Sloop van de oude schuren om plaats te maken voor een grootse uitbreiding. 

1980 - Realisering van de nieuwbouwplannen met een grote zaal en daaronder een 
bowlingkelder. 

1885 

±1900 

±1920 

1924 

1945 

1959 

1963 

1966 

Afb. 22. Pannevetplankje; juni 1885. (Foto A.H.C. Schollen, Zeist) 
Op dit plankje, dat tijdens de herstelwerkzaamheden in 1945 werd gevonden, staan aan de 
voor- en achterzijde de namen van de ambachtslieden vermeld. 
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Afb. 23. Overzicht bouwfasen van 1885 t/m 1974; de dunne contourlijnen geven het huidige 
bedrijfsgedeelte aan. (Tek. Th. van Straalen) 
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Renvooi 
Receptiezaal 
Eetzaal 
„DeOudeSl i 
Hal 
Kleine zaal 

6. Grote zaal 
7. Slijterij „De Waag 

,'t Fust" 
9. Passage 

10. Koelcel 
11. Magazijn 
12. Kantoor 
13. Keuken 
14. Toilet invalide 
15. Trafo 
16. Technische ruimte 
17. M.K. Gas 
18. M.K. water 
19. Terras 
20. Lift naar bowlingbanen 

10 15 20 25m. 
— i 

Afb. 24. Plattegrond huidige bedrijfscomplex. (Tek. Arch.bur. Arie F. Davelaar, Woudenberg) 
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Vijf gezichten van Hotel Schimmel 

Afb 25 t/m 29. 
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Tenslotte 

Een klein stukje geschiedenis is aan de lezer voorbij gegaan. Een eeuw Stationskoffiehuis, 
Café-Restaurant Spoorzicht en Hotel Schimmel. Als de muren van het bedrijf en de oude 
kastanjeboom bij het parkeerterrein eens konden spreken... 
Als de oude, jammer genoeg gerooide bomen aan de Spoorlaan hun verhalen eens zouden 
kunnen prijsgeven... 
Als allen die in het bedrijf hebben gewerkt nog konden spreken...dan was er van '100 jaar 
Hotel Schimmel' misschien wel een roman te schrijven. 
Een klein tipje van de sluier over wat er allemaal tussen en buiten de muren van dit bedrijf 
zich heeft afgespeeld, is opgelicht. 
De auteur wil graag zijn dank betuigen voor de ontvangen medewerking van de heer LE. 
Schimmel bij het tot stand komen van deze kroniek en vele anderen voor het herkennen van 
personen op de groepsfoto's. 

Geraadpleegde bronnen 

Familiearchief Schimmel 
Fotocollectie familie Schimmel 
Gemeentearchief Woudenberg 
Russer, G.A, Amersfoort-Kesteren, 'n veel besproken spoorlijn, Barneveld 1981. 
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Vrijdag 10 Dc(rail>'P.-

f H LTRECHTSCH & $ 
PROVINCIAAL EN STEDELIJK DAGBLAD 
ï-, ;U ALGEMEEN ADVERÏEKTIE-BLAD. ^=L---";.'.' 

EVERT SCHIMMEL, 
STAL- en LOGEMENTHOUDER 

aan den 
H o l e v o e t , gemeente W o u d e n b e r g , 
mankt ingevolge art. 2 en 3 der wet vau 
23 April 1880 {Staatsblad No. 67) bekend, dat 
hij den 17. December 1880 zal beginnen , des 
V r ij d a g s van iedere week, een openbaren 
Diligence-dienst to t vervoer van 
p e r s o n e n , Tan af zijne woning nabij 
Zcherpenzeel, langs den straatweg naar 
Amersfoort en terug, zullende bij den aan
vang der reizen minstens 9 plaatsen beschik
baar zijn. 

Vertreknren van den Holevoet nabij Scher-
penzeel des morgens 8. Aankomst te Wouden
berg bij VAN DE WETERINS 8.30 ; vertrek 
8.40. Aankomst te Leusden bij VAN DE LAGE-
NAAT, 9 ; vertrek 9 05. Aankomst te Amersfoort 
bij VAN DER WILDE, in den Arend. 9.45. 

Vertrek-uren van Amersfoort des namiddags 
2. Aankomst te Leusden 2,45 ; vertrek 2,50. 
Aankomst te Woudenberg 3.10 ; vertrek 3.15. 
Aankomst aan den Holevoet 4. 

Vrachtprijzen voor de reizigers naar Amers
foort , van den Holevoet f 0,35, van Wouden
berg f 0,25, van Leusden ƒ 0.20 ; terug dezelfde 
prijzen. Reizigers, die tusschentijds afstappen, 
betalen tot het einde der reis. J 

Bagage beneden 2 kilogram ^iij ; 2—10 
kilogram ƒ 0,20; 10-25 kilogram ƒ 0,30; 
25—50 kilogram f 0,40, voor alle afstanden. 

Het hoofdk»ntoor is gevestigd ten zijnen 
hi"'ze aan den Holevoet te Woudenberg, bij 
Scherpenzeel. 
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