
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. 
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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. 
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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. 
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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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