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Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca  

De afgelopen periode heeft u op deze plaats de geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca kunnen 

lezen. In de laatste twee afleveringen wordt de historie van Restaurant-Hotel ‘De Witte Holevoet’ 

beschreven. Bij verschillende Scherpenzeelse etablissementen kon je vroeger ook overnachten, nu 

is alleen De Witte Holevoet nog een hotel in ons dorp. Tot de grenswijziging van 1960 stond De 

Witte Holevoet aan de zelfkant van Scherpenzeel , op Woudenbergs grondgebied. Van oudsher 

staat De Witte Holevoet landelijk bekend als een gerenommeerd restaurant-hotel. 

 

 
De Holevoet, rond 1900. 

Rond 1700 wordt er voor het eerst melding gemaakt van een herberg aan De Holevoet. Geurt de 

Leeuw en Willem van de Vliert zijn beiden waard en betalen belasting voor ‘De herberg aan de 

Hoolvoet daer Utregt uythangt’. Er hangt blijkbaar een uithangbord aan de gevel met het woord 

‘Utregt’, de naam van het logement. Na 1706 gaat Willem alleen verder. Zijn zoon Anthonie zet de 

zaak, die dan nog altijd in eigendom is van zijn opa, in 1725 voort. Daarna wisselt de herberg in korte 

tijd enkele keren van eigenaar. Van 1767-1854  wonen leden van familie De Jong in het 

etablissement. In 1768 wordt het logement  voor het eerst vermeld met de naam ‘den Holevoet’. Tot 

1849 is familie De Jong ook eigenaar. In 1850  koopt Willem Schimmel De Holevoet voor 4600 gulden. 

Willem heeft al een herberg in Barneveld waar hij blijft wonen en werken. In 1854 huurt zijn 

kleinzoon Evert Schimmel het logement. Als zijn opa overlijdt koopt hij de zaak. Er zijn in die tijd 

vooral gasten die voor langere tijd in het hotel verblijven, zoals een kolonel en een kunstschilder. Het 

logement doet tevens dienst als stalhouderij. In 1880 begint Evert een diligencedienst voor het 

vervoer van personen. Vanaf De Holevoet vertrekt de diligence, die bekend staat als de ‘glazen 

wagen’, ’s morgens om halfzes naar Utrecht waar de aankomst om 9.30 uur is. Op zaterdag is er 
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markt in Utrecht. De terugreis duurt wat langer, want de diligence vertrekt om half drie uit Utrecht 

en arriveert om zeven uur in Scherpenzeel. Onderweg wordt gepauzeerd en kan de koetsier de 

paarden  verzorgen. De wagen is netjes met ruiten dichtgemaakt. Dat verklaart de naam van het 

voertuig. Een retourtje naar Utrecht kost 1 gulden. De wagen wordt ook gebruikt voor het vervoer 

van postpakketten. Schimmel heeft meer koetsen waarmee hij trouwerijen, begrafenissen en zelfs 

visite voor de huisarts rijdt. Evert Schimmel overlijdt in 1889 op 61-jarige leeftijd. 

 

De ‘glazen wagen’ blijft tot 1898 rijden. Zijn zoon Johan 

Schimmel neemt De Holevoet in 1902 over van zijn moeder. 

Hij laat de zaak grondig renoveren, maar daaraan beleeft hij 

weinig plezier, want begin 1912 worden de verdieping en de 

kap van De Holevoet door brand verwoest 

 

 

 

 

 

 

De Holevoet na de brand in 1912. 
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De herstelwerkzaamheden zijn een half jaar later klaar. Er komt ook een nieuw gedeelte met vijf 

slaapkamers en in de gebroken kap worden twee dakkapellen aangebracht. ‘s Zomers zijn er veel 

gasten, die door de dienstmeisjes met hun mutsen en linten worden bediend in de tuin waar een 

muziektent staat. Regelmatig komt de muziek voor de gasten spelen. De Holevoet telt dan achttien 

kamers. Veel gasten betekent ook veel wassen, zodat de zolder van het hotel en de stalhouderij vol 

hangen met lakens. De echtgenote van Johan  staat bekend als een uitstekend kok, ze maakt 

heerlijke jachtschotels voor de jachtheren die met Royaards jagen. Na het overlijden van Johan in 

1929 wordt zijn zoon Piet Schimmel de nieuwe eigenaar. Hij verhuurt De Holevoet aan Chris Broos, 

chauffeur bij familie Royaards, en zijn vrouw Martje van Ginkel, kamermeisje bij Royaards. Als Chris 

in 1938 overlijdt zet Martje de zaak voort, geholpen door ober Van der Veer. Tijdens de mobilisatie in 

1939 heeft de majoor zijn stafkantoor in De Holevoet en wordt er door veel officieren in het 

restaurant gegeten. Die situatie blijft zo, totdat de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvallen en 

iedereen wordt geëvacueerd.  

 

De Holevoet, mei 1940 

Als De Holevoet aan het begin van de oorlog totaal wordt verwoest moet het letterlijk en figuurlijk 

weer vanaf de grond worden opgebouwd. Het nieuwe hotel wordt wat verder naar achteren 

gebouwd en in 1942 heropend. Eigenaar Piet Schimmel verkoopt in 1941 de grond waarop De 

Holevoet heeft gestaan aan hotelhouder Hastrich uit Amersfoort. Het hotel wordt in de stijl van de 

Delftse School wederopgebouwd. De nieuwe naam wordt De Witte Holevoet. Hastrich is eigenaar 
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van hotel De Witte in Amersfoort en het logement is wit geschilderd. Dochter Dolly Hastrich is 

getrouwd met Jan Hehenkamp. Samen zijn zij de nieuwe uitbaters.  

 

 

 

 

 

 

        1957 

 

 

Het hotel heeft een goede naam en er komen aanvankelijk veel gasten. Door de aanleg van de A12 

komt er veel minder verkeer door de Dorpsstraat en loopt de klandizie sterk terug. Om het tij te 

keren slaat de directie een andere weg in en kiest men voor exclusiviteit. Met succes. Het restaurant 

krijgt zelfs een Michelinster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 Familie Hastrich en Van Elst (kok) 
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Bekende Nederlanders als Max Euwe, minister Joseph Luns, schrijver Lunshof en dichter Roland Holst 

bezoeken De Witte Holevoet met regelmaat. Dat geldt ook voor leden van de Koninklijke Familie. Het 

groeit uit tot een chique horecagelegenheid waar leden van het Koninklijk Huis en andere BN’ers 

regelmatig te gast zijn. De kentering komt in de jaren zeventig als andere trendy restaurants meer in 

trek zijn. De koers wordt weer gewijzigd en van een exclusieve horecagelegenheid wil men zich vanaf 

die tijd weer richten op de gewone man. De ambitieuze (bouw)plannen zijn echter te hoog gegrepen 

en De Witte Holevoet wordt in 1983 door familie Hastrich te koop gezet. Mevrouw Jager is de nieuwe 

eigenaresse. Ze laat het hotel grondig verbouwen en geeft het een andere naam: Hotel Scherpenzeel. 

Het blijkt geen succes. Na anderhalf jaar komt een eind aan het avontuur. In 1987 wordt het pand 

verkocht aan de heer De Vor uit Achterveld die het hotel in 1988 heropent en het weer de naam De 

Witte Holevoet geef.. John Vermeulen uit Scherpenzeel wordt de nieuwe uitbater. Samen met zijn 

vrouw Annelies, die naast haar werk als verpleegkundige John bijstaat, gaat hij de uitdaging aan. Ze 

streven naar optimale kwaliteit en de activiteiten worden uitgebreid met vergaderingen, recepties en 

bruiloften. In de keuken zwaait Joop Ruijters, een heel goede chef-kok, de scepter. De formule slaat 

aan en na vier jaar wordt het pand uitgebreid met een rechtervleugel met twee zalen van 100m2, 

terwijl er bovendien acht nieuwe hotelkamers worden gerealiseerd waarmee het totaal aantal 

hotelkamers op 23 komt. Daarnaast wordt aan de Tuinkamer de Wintertuin gebouwd. Een nieuwe 

keuken en een stijlvolle entree vervolmaken het gerenoveerde hotel. In 1992 geeft Annelies 

Vermeulen haar werk op om zich fulltime bezig te houden met De Witte Holevoet. Na vijftien jaar 

wordt familie Vermeulen in 2003 eigenaar van De Witte Holevoet. Nu heeft het Restaurant-Hotel 

weer de allure van weleer en richt De Witte Holevoet zich ook op de doorsnee burger.  Op door-de-

weekse dagen en nachten wordt De Witte Holevoet voornamelijk bevolkt door zakenlieden, maar in 

het weekend pakken ook toeristen hier hun koffer uit. Er is bewust voor gekozen De Witte Holevoet 

niet verder uit te breiden, omdat dat ten koste zou gaan van de geweldige tuin en daarmee zou ook 

het karakter van het hotel veranderen en het management de gasten niet meer kennen. Zoon Bas 

Vermeulen is in het voetspoor van zijn ouders getreden en is sinds 2008 in het bedrijf werkzaam. 

Nadat gemeente Scherpenzeel Huize Scherpenzeel heeft verlaten en het historische pand grondig is 

gerenoveerd, heeft familie Vermeulen in 2007 een gedeelte van Huize Scherpenzeel gehuurd. Daar 

worden bruiloftsfeesten, trainingen, culinaire workshops en wat dies meer zij verzorgd door De Witte 

Holevoet.  

 

 

 

 

 

 

Notabelen van Scherpenzeel tijdens 

25-jarig ambtsjubileum burgemeester 

Hoytema van Konijnenburg, 1961 

 

Bron: Verenigingsblad Oud-Scherpenzeel 2003/1 – H.M. van Woudenberg e.a. 
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