
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 
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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 

29 



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. 
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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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