
n dit periodiek is reeds ingegaan op de
komst van gemotoriseerd verkeer in ons
dorp.1) Het aantal bezitters van voertui-
gen is tot circa vijf jaren na de Tweede

Wereldoorlog beperkt gebleven. Daarna nam
het bezit ook in Den Dungen een grote vlucht.
Een en ander had zo zijn gevolgen voor de
brandstofvoorziening. 
De voertuigen werden bij een autodealer (of
soms bij een particulier) in de naburige stad
Den Bosch of elders in een van de grotere
plaatsen in de regio gekocht.

Brandstofvoorziening
Toen er alsmaar meer voertuigen c.q. brand-
stofmotoren kwamen, namen ondernemende
personen hun kans waar om als verkooppunt
van petroleum, benzine en andere vloeibare
brandstoffen op te treden. Het is logisch dat in
de meeste gevallen de verkoper van het voer-
tuig tevens de leverancier van de brandstof is
geweest. Benzinepompen, zoals we die heden
ten dage kennen, kwamen er in Nederland pas
vanaf circa 1900. 
Voorheen lag de brandstofvoorraad bij de ver-
koper in vaten of tanks opgeslagen en werd
door middel van een handpomp in flessen of
kannen overgeheveld en door de gebruiker
afgehaald. Het was aan het begin van de vori-
ge eeuw ook niet ongebruikelijk dat men via
een advertentie de benodigde brandstof ver-
kreeg.

(Delpher.nl: Provinciale Geldersche Courant d.d. 6
februari 1919).

Er waren in elk dorp personen die voor de
distributie van petroleum zorgden. Van ouds-
her werd petroleum gebruikt ten behoeve van

de verlichting en het koken van de maaltijd
op een petroleumstel. Petroleum en (was)ben-
zine waren te koop bij de drogist, bij de petro-
leumman of een olieboer. Laatst genoemde
ondernemer kwam met een kar langs de deur.
De uitbreiding van de verkoop van petroleum
met die van benzine was een logische stap.
Uit het handelsregister van opgeheven bedrij-
ven blijkt dat in Den Dungen Engelbert
Pijnappels die in het huidige pand Poeldonk
24 woonde, de weduwe Adrianus de
Hommel-van Breugel ter plaatse van het hui-
dige Maaskantje 16 en Wout den Otter die in
het voormalige pand Boschpad nr. 1 nabij de
Dungense kerk woonde de eerste brandstof-
verkopers zijn geweest.2) Ook smid Van Thiel
speelde een belangrijke rol. Vanwege zijn
beroep kwam hij vaak als eerste in aanraking
met nieuwe technische ontwikkelingen, zoals
de fiets, de motor en het motorvoertuig. Van
Thiel verkocht en verhuurde fietsen en zorgde
voor het klein onderhoud. Na de komst van
brandstofmotoren verrichtte hij daaraan even-
eens kleine reparaties. 

Nota van smid Sjef van Thiel voor Ant. Adr. van Gestel
in ’t Woud. Daaruit blijkt dat hij op 16 januari 1933
tien liter benzine had geleverd en op 16 maart een
sproeier had gerepareerd. (Collectie: Henk van Gestel)

De stap voor de dorpssmid om benzine te
verkopen lag dan ook voor de hand. Uit de
bewaard gebleven administratie van smid Sjef
van Thiel blijkt dat hij al vanaf 1918 benzine
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leverde.Zodoende krijgt men inzicht in zijn
klanten, de soort brandstof en de prijs die
daarvoor moest worden betaald. Benzine
werd vanwege de veiligheid als regel door de
klant afgehaald. Tot de klantenkring van Van
Thiel behoorde Christ Vissers, die toentertijd
zijn transportbedrijf nog aan de Hoogstraat
had, tuinder Harrie Spierings die ter plaatse
van het huidige Donksestraat 1a zijn bedrijf
uitoefende en voormalig huisarts Sjef
Prinsen die in 1933 zijn praktijk in het
Maaskantje begon. 

De eerste brandstofmotoren deden omstreeks
1900 in ons dorp hun intrede. Uit voornoem-
de administratie blijkt dat smid Van Thiel in
1901 een petroleummotor aanschafte voor de
aandrijving van zijn werktuigen. Uit een hin-
derwetaanvraag uit 1903 van de gemeente
Den Dungen blijkt dat in de nieuw te bou-
wen leerlooierij van Wilhelmus van den
Hurk aan het Grinsel een brandstofmotor
werd geplaatst. In 1911 nam molenaar
Hermanus Eetgerink aan de Spekstraat een
dorsmachine in gebruik die door een brand-
stofmotor werd aangedreven. In het artikel
over de ontwikkeling van de mechanisatie in
de land- en tuinbouw is beschreven dat
omstreeks 1914 het gebruik van dorsmachi-
nes in de landbouw, al dan niet aangedreven
door een stationaire motor, zijn intrede
deed.3) In de tuinbouw werden in ons dorp
vanaf circa 1920 voor het bespuiten van
fruitbomen “sproeiers” gebruikt. Die waren
uitgerust met een tweetakt benzinemotor.4)

In bakkerijen werd meestal een elektromotor
gebruikt. Uit de eerste tientallen jaren van de
twintigste eeuw blijkt geenszins dat de ver-
koop van benzine aan enige regelgeving
onderhevig was. Dat veranderde met de
komst van de benzinepompen. Met de toena-
me van het gebruik van brandstof kwam de
veiligheid steeds meer in het geding. In Den
Dungen zou het tot 1928 duren voordat de
eerste benzinepomp zijn intrede zou doen.

Benzinepomp 
Naar hedendaagse begrippen leverde de
toenmalige opslag gevaarlijke situaties op
die nogal eens ernstige ongelukken veroor-
zaakten. Vandaar dat de overheid  strengere

eisen ging stellen aan de opslag en de afleve-
ring van brandstof. Bij het toenemend
gebruik van motorvoertuigen ontstond lang-
zaamaan een net van verkooppunten met vei-
liger opslag en uitsluitend levering via een
benzinepomp. Verkooppunten waren vanwe-
ge de strengere veiligheidseisen voortaan
Hinderwetplichtig. Opvallend is dat de ben-
zinepompen veelal met de financiële inbreng
van oliemaatschappijen tot stand kwamen.
Voor de maatschappijen stonden er grote
belangen op het spel. 
Zoals hierboven beschreven was smid Sjef
van Thiel vanaf circa 1918 het eerste ver-
kooppunt in Den Dungen. Zijn smederij was
nog gevestigd in de voormalige boerderij
Paterstraat 11. Zijn verhuizing in 1922 naar
het pand Maaskantje 65 is mede in verband
te brengen met het feit dat die plek aan een
provinciale weg in het centrum van het dorp
in zakelijk opzicht veel gunstiger lag. Ook
dat de boerderij in de Paterstraat met stro
was gedekt zal bij de verplaatsing om veilig-
heidsredenen een rol hebben gespeeld. De
verkoop schijnt er altijd vanuit een (onder-
grondse) tank te hebben plaats gehad.
In 1923 startte Toon Groenendaal aan de
Moutsteeg een busonderneming. Na de ver-
huizing van zijn bedrijf naar het huidige
pand Grinsel 22 begon hij circa 1940 een
taxibedrijf. Zijn busonderneming had voor
de brandstofvoorziening in eerste instantie
nog eigen opslag in een tank. Later kwam er
een benzinepomp met handbediening voor in
de plaats. In de meidagen van 1940 werd die
door de Duitsers gesloten. De benzinevoor-
raad werd gevorderd.5)

Delpher.nl: De Nieuwe Tilburgsche Courant van 4
april 1930 maakte melding van een uitgebrande auto
in Den Dungen .
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Het lijkt niet uitgesloten dat zijn collega-
ondernemers Adriaan de Hommel, smid
Petrus Antonius van Langen en Martinus van
Meurs met eenzelfde vordering te maken
hebben gehad. 

Pomphouders in Den Dungen en
Maaskantje
Voor de verkoop van “losse” brandstof was
het risico voor de ondernemer nog te over-
zien. Nadat de benzinepomp kwam, werd het
ondernemersrisico’s veel groter en werden
de veiligheidseisen aangescherpt. Vandaar
dat men de tussenkomst van maatschappijen
bij de realisatie van benzinepompen ziet. 

Plaatselijke ondernemers moeten een
behoorlijk aantal potentiële klanten hebben
om een renderend benzineverkooppunt te
hebben. Vandaar dat oliemaatschappijen van
hun kant grote interesse toonden om de
plaatselijke ondernemers te helpen bij de
financiering en realisering van een verkoop-
punt. Via de aangevraagde
Hinderwetvergunningen bij de gemeente kan
men achterhalen welke ondernemers er in
ons dorp door de jaren heen een poging heb-
ben gedaan om als verkooppunt te fungeren.
Zoals zal blijken heeft de een dat met meer
succes kunnen doen dan de andere. 

Een belangrijke voorwaarde om als verkoop-
punt te fungeren was dat er plaatselijk vol-
doende personen met een voertuig waren.
Dat aantal was in Den Dungen tot omstreeks
1950 nog heel beperkt. Ondernemers kijken
naar de toekomst en waren wat dat betreft
blijkbaar hoopvol gestemd. Daarnaast was
het belangrijk dat de bewuste ondernemer
aan een verharde doorgaande route woonde.
Alle Dungense of Maaskantse ondernemers
die met een verkooppunt zijn begonnen, vol-
deden aan voornoemde vereiste. In een vol-
gend deel worden de specifieke pomphou-
ders in chronologische volgorde beschreven.
Anno 2019 is garage Lavrijssen Maaskantje
19 nog het enige adres waar men de diverse
soorten motorbrandstof kan verkrijgen.
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van het type 300-p
geplaatst.


