
erder is in dit periodiek de brandstof-
voorziening in onze dorpsgemeen-
schap in zijn algemeenheid beschre-
ven.1) In dat artikel is een belangrijke

bron van informatie onvermeld gebleven,
namelijk de ontwikkeling van de benzinever-
koop van eind 19e eeuw tot circa 1940. Het
verhaal begint op het moment dat benzine
voor de eerste auto’s omstreeks 1900 uitslui-
tend nog bij een apotheker te koop was.
Rutger de Booy & Bas de Voogd beschrijven
in hun boek de ontwikkeling van de benzine-
verkoop via de levering van benzine in een
blik, een kan of een fles en daarna de “uitvin-
ding” van de benzinepomp.2)

In dit artikel wordt ingegaan op de pomphou-
ders die er, na de plaatsing van de eerste ben-
zinepomp in Den Dungen en het Maaskantje
sinds 1928, zijn geweest. Van de negen onder-
nemers die een benzinestation zijn begonnen
is er anno 2020 nog slechts één in bedrijf
over, te weten de familie Lavrijssen aan het
Maaskantje nr. 19.

Benzinestations
In het eerste artikel over de brandstofvoorzie-
ning in Den Dungen en het Maaskantje werd
beschreven dat er al, voordat het eerste ben-
zinestation in ons dorp werd geplaatst, enkele
verkooppunten van autobrandstof en brand-
stof voor eigen gebruik waren. Naast de
kleinhandelaren in brandstoffen waren dat de
plaatselijk smid Sjef van Thiel, die al vanaf
circa 1918 benzine verkocht, en de in 1923
door Toon Groenendaal opgerichte autobus-
onderneming aan het Grinsel nr. 22. Het
groeiende autoverkeer en de opkomst c.q. het
bezitten van allerlei motoren was voor onder-
nemers aanleiding om met een benzinever-
kooppunt op moderne schaal te beginnen.
Oliemaatschappijen hadden groot belang in
dat proces, zodat zij graag bereid waren om
ondernemers bij de financiering te hulp te
schieten. Betreffende maatschappijen waren,
zoals men in het overzicht zal kunnen zien,

bijna altijd de kartrekker. Zo nam Martinus
van Meurs in 1928 als eerste het initiatief om
op zijn perceel ter plaatse van het huidige
pand Litserstraat 22-24-26 een benzinepomp
te laten plaatsen. 
Hieronder volgt een opsomming van achter-
eenvolgende personen die met een benzine-
pomp zijn gestart. Deze lijst is gebaseerd op
de hinderwetaanvragen die bij de toenmalige
gemeenten Den Dungen en Sint-
Michielsgestel bewaard zijn gebleven.
Ondernemers die een benzinestation wilden
beginnen, moesten namelijk vanaf circa 1920
volgens de Hinderwet een aanvraag bij de
gemeente indienen om daarvoor een vergun-
ning te verkrijgen. Als regel dienden de
betrokken oliemaatschappijen de aanvraag bij
de gemeente in. 

Pompstations en hinderwetgeving
1) Volgens het handelsregister van opgeheven
bedrijven had Martinus van Meurs, geboren te
Boxtel op 13 september 1891 en overleden op
19 februari 1956, vanaf circa 1921 een rij-
wielhandel met een herstelplaats ter plekke
van de voormalige boerderij ter plaatse van
Litserstraat 22-24-26. 
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De oorspronkelijke boerderij was in 1923
verbouwd tot een woonhuis met winkel en
werkplaats, zoals de plattegrond hierboven
laat zien. 
Uit een Hinderwetvergunningaanvraag uit
het Dungense gemeentearchief blijkt dat de
American Petroleum Company in Den Haag
op 8 maart 1928 op verzoek van koopman
Van Meurs in de Litserstraat wijk A 47 een
aanvraag indiende om op zijn perceel ter
grootte van 25.40.70 are een Gilbert en
Barker ondergrondse benzineopslagplaats
met een tank van circa 6000 liter met aftap-
inrichting te mogen plaatsen. Er werd bij de
zitting op 30 maart 1928 van de wettelijke
mogelijkheid om bezwaren in te dienen door
niemand gebruik gemaakt. De vergunning
werd afgegeven onder voorwaarde dat de
aanvraag voor 1 juni 1928 zou zijn uitge-
voerd c.q. de installatie in werking zou zijn

genomen. 
Tot zijn klantenkring
behoorden uiteraard zijn
naaste buren Van
Rijckevorsel en
Cooymans. 
Omstreeks 1933 liet Van
Meurs een nieuw huis met
werkplaats bouwen ter
plaatse van het huidige
pand Litserstraat 28-30.
De benzinepomp is op
bevel van de Duitse bezet-
ters gesloten. De aanwezi-
ge benzine werd toen
gevorderd. Door een ande-
re opzet in zijn bedrijfs-
voering c.q. mede vanwe-
ge de oorlogsperikelen is
de benzinepomp waar-
schijnlijk na de oorlog
definitief buiten gebruik
gesteld. Omstreeks 1952
werd het pand verbouwd
tot twee woonhuizen en
werd in één daarvan door
een gezinslid een dames-
kapsalon gevestigd. Zoon
Toon nam het bedrijf in
1954 van zijn vader over,
maar hij legde zich uitslui-

tend toe op de fietsenbranche, elektrische
huishoudelijke artikelen c.q. lichtnetaanslui-
tingen. Hij verhuisde eind jaren vijftig naar
het huidige pand Grinsel nr. 2.

Plattegrond van de te plaatsen benzinepomp in 1928 voor Martinus van Meurs
voor het voormalige pand ter plaatse van het huidige Litserstraat nr. 22-24-26.

Nieuwe woning met werkplaats, gebouwd omstreeks
1933, ter plaatse van het huidige pand Litserstraat nr.
28-30 (Collectie Martijn van Meurs).
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2) Smid Petrus
Antoniusvan
Langen liet ter
plaatse van het
huidige
Maaskantje nr. 19
in 1935 een sme-
derij bouwen. De
woning met
smidse ziet er
anno 2020 uiter-
lijk ongeveer nog
hetzelfde uit als
toen het in 1935
werd gebouwd.
In 1938 vroeg de
N.V. Bataafsche Import Maatschappij uit
Den Haag (nu is dat  de “Koninklijke Shell”)
vergunning voor het plaatsen van een benzi-
ne installatie met een tank van 6000 liter.
Niemand maakte gebruik van de wettelijke
mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De
legeskosten bedroegen ƒ 1,- 

In 1947 werd de installatie, zoals bijgaand
document laat zien, in opdracht van Shell om
niet nader omschreven reden ontmanteld.
Wellicht kan een en ander in verband worden
gebracht met de moeilijke naoorlogse econo-
mische omstandigheden. In 1950 emigreerde
het gezin Van Langen naar Canada en werd
smid Matheus HendrikMelssen eigenaar van
de smederij.

3) De familie De Hommel handelde al vanaf
1925 in petroleum. In opdracht van Adrianus
de Hommel werd door de N.V. American
Petroleum Compagnie op 27 juni 1938 een
aanvraag ingediend ten behoeve van een
ondergrondse tank van 6000 liter met een
tapinrichting ter plaatse van het huidige pand
Maaskantje nrs. 16-18. Er werden geen
bezwaren ingediend, zodat de vergunning
kon worden verleend onder voorwaarde dat
de installatie uiterlijk 1 oktober 1938 in
bedrijf was. De legeskosten bedroegen ƒ 1,-. 
Circa 1949 nam Piet van Grinsven het fiet-
senbedrijf met pompinstallatie van de wedu-
we Martina de Hommel-van Breugel over.
Omstreeks 1956 zou hij aan de overkant van
Maaskantje 16-18 een nieuw fietsenbedrijf
laten bouwen inclusief een benzinepompin-
stallatie. De benzinepomp bij het pand
Maaskantje nr. 16-18 werd in de loop der
jaren gedemonteerd.

Het gezin van Piet van Langen voordat de familie in
1951 naar Canada emigreerde. Boven v.l.n.r.: Piet,
Annie, Jan en Harrie. Onder v.l.n.r.: Alfons, Theo,
vader Piet van Langen, Maria, Corrie, moeder Cor
van Langen-Snoek en Willie. In Canada zouden nog
twee kinderen, Frank en Liz, worden geboren.
(Collectie Jan en Ietie van Berkel).    

Wie een dergelijk
bord aan de muur
had hangen was
verzekerd van het
A.N.W.B. keurmerk.



4) Engelbert Pijnappels op de Poeldonk nabij
de Dungense brug stond vanaf 2 maart 1948
in het Handelsregister ingeschreven onder
dossier nr. 9383. Hij was in Den Dungen op
23 november 1891 geboren. Als vestigings-
jaar wordt 1913 vermeld. Het doel van zijn
bedrijf was de verkoop van petroleum, ben-
zine en olie. Vooral onder de boerenbevol-
king kwam het gebruik van butagas om te
koken in zwang als vervanger van het (stin-
kende) petroleumstel. 

Pijnappels was in ons dorpeen van de eerste
leveranciers van het butagas. Doorgaans
moesten zijn klanten de butagasflessen zelf
afhalen. De reden van de inschrijving in
1948 was dat zijn zoon Huub in dat jaar een
taxibedrijf begon. Op 6 juni 1960 dienden de
“Gebroeders Broere N.V., Benzine en Olie

importen”, uit Dordrecht een aanvraag in ten
behoeve van taxibedrijf H. Pijnappels,
Poeldonk C 58 (het huidige nr. 24) bij de
gemeente Den Dungen voor twee onder-
grondse tanks van elk 6000 liter en het plaat-
sen van een benzinepomp met twee elektri-
sche aftappompen (benzine en superbenzi-
ne). De vergunning werd verleend. 

5) ChristVissers had vanaf circa 1927 een
transportbedrijf ter plaatse van Hoogstraat nr.

70. De benodigde brandstof kocht hij
onder andere bij smid Sjef van Thiel aan
het Maaskantje nr. 65. In 1948 nam
Vissers het initiatief om op zijn perceel
aan de Hoogstraat 70 een ondergrondse
tank van 3000 liter met handpomp te
laten installeren. De verkregen vergun-
ning vereiste dat de plaatsing daarvan
uiterlijk 30 november 1948 zou moeten
zijn uitgevoerd. Door omstandigheden
kreeg hij een kans om het pand ter
plaatse van het huidige Litserstraat nr.
49 te kopen. Daar werd omstreeks 1951
door Vissers overgegaan tot plaatsing
van een benzinepompinstallatie voor
eigen gebruik, maar ook voor algemene

verkoop. In 1959 diende de N.V. Industriële
Producten Compagnie te Schiedam weer een
aanvraag in ten behoeve van opdrachtgever
Christ Vissers om de bestaande tank van
5000 liter te gebruiken als gasolietank (die-
sel) voor eigen gebruik. Daarnaast werd ver-
gunning aangevraagd voor het plaatsen van
een tank van 6000 liter voor benzine en een
tank van 6000 liter voor superbenzine op
zijn perceel. De vergunning werd verleend
zonder dat er
bezwaren waren
ingediend, onder
voorwaarde dat de
installatie uiterlijk
in 1960 operatio-
neel zou zijn.
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Huub en Marie Pijnappels poseren bij hun pomp-
station rechts van het pand Poeldonk 24. 
(collectie: H. Verhoeven-Foolen). 

Het pand Litserstraat 49 omstreeks 1951 met rechts
de benzinepomp die in 1951 werd geplaatst. Vóór
het pand staan de twee benzinepompen die in 1959
zijn geplaatst (Collectie Tonnie de Keijzer-Vissers).

Christ Vissers 
(1900-1973. 
collectie Tonnie de
Keijzer-Vissers).



6) In 1956 bouwde Piet van Grinsven
aan de overkant van Maaskantje 16-
18 een werkplaats en het jaar daarop
een winkel met woonhuis. In 1960
werd een garage met berging
gebouwd. In 1957 deed Esso
Nederland N.V. namens Piet van
Grinsven een vergunningaanvraag
voor een ondergrondse benzinebe-
waarplaats met een tank van 6000
liter met elektrische aftapinrichting
ter plaatse van het huidige
Maaskantje nr. 11. Er werden geen
bezwaren ingediend die wettelijke
aanleiding gaven om de vergunning
niet te verlenen. De bezwaren van
buurman Melssen hadden slechts
betrekking op de noodzakelijke ver-
harding van het voorterrein ter plaat-
se. Op 15 april 1959 deed Esso
Nederland N.V. opnieuw een aanvraag om
een extra tank van 6000 liter te mogen plaat-
sen op voornoemd perceel. De vergunning
werd verleend onder voorwaarden dat de
installatie op 6 jan. 1961 in bedrijf zou zijn.

Het ligt enigszins voor de hand dat na zijn
verhuizing naar Maaskantje nr.11 de benzi-
ne installatie ter plaatse van Maaskantje 16-
18  zal zijn verwijderd. Na de klacht van

Melssen heeft Esso rondom de
benzinepomp verharding aange-
bracht en werd er op twee plekken
het woordEssoin de verharding
aangebracht. De letterszijn anno
2020, zij het enigszins geschon-
den, nog in de verharding zicht-
baar.

7) Uit gegevens inhet Handels-
register blijkt dat Willem Verbrug-
gen, geboren op 14 december 1910
in Schijndel, vanaf 1 september
1933 in het pand Pater-straat B18
een expeditiebedrijf en een handel
in brandstoffen was begonnen. Hij
legde zich in de beginjaren speci-
aal toe op het leveren van steenko-
len. Omstreeks 1951 kocht hij het
(afgebrande) boerderijtje dat op de
hoek van het Grinsel-Spurkstraat
(B 45 resp. B 89) stond. In hetzelf-
de jaar liet hij er ter plaatse het
woonhuis Grinsel nr. 89 met een
opslagplaats bouwen. 
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Plattegrond omstreeks 1957 van de pompinstallatie
van P. van Grinsven op het Maaskantje nr. 11.



Het woonhuis werd in 1955 uitgebreid met
een garage. Vanaf circa 1957 had Verbruggen
er een groot- en kleinhandel in Benegas. Op
8 juni 1957 vroeg Steenkolen Handelsvere-
niging N.V. te Utrecht namens Willem
Verbruggen toestemming voor het plaatsen
van een ondergrondse benzinetank met een
inhoud van 6.000 liter alsmede een elektri-
sche aftapinrichting ter plaatse van het huidi-
ge Grinsel nr. 89. Er werden tegen het verle-
nen van de vergunning geen bezwaren inge-
diend. De toekenning werd verkregen onder
voorwaarde dat de installatie vóór 1 januari
1959 voltooid en in werking zou zijn.
Op 23 februari 1960 deed hetzelfde bedrijf
namens Verbruggen het verzoek voor het
plaatsen van een opslagtank van 6.000 liter
voor dieselolie met een elektrische aftap-

pomp. De aanvraag
werd 27 mei 1960
gehonoreerd. In
1963 werd er een
derde tank van
6.000 liter bijge-
plaatst zodat er uit
de drie pompen
respectievelijk ben-
zine, superbenzine
en dieselolie gele-
verd kon worden. 

8) Zoals reeds ver-
meld had Piet van Langen in 1935 ter plaatse
van Maaskantje nr. 19 een smederij laten
bouwen. In 1938 werd er inrichting voor een
benzinepomp geplaatst, die in 1947, om
onbekende redenen,  werd ontmanteld. Na de
emigratie van de familie Van Langen naar
Canada begon de familie Melssen er een
smederij. Melssen verkocht zijn bedrijf in
1960 aan de familie Lavrijssen. Op 15 juli
1966 deed “Benzine en Petroleum Handel
Maatschappij N.V.” namens de familie
Lavrijssen een aanvraag bij de gemeente
Sint-Michielsgestel om een pompinstallatie
voor benzine, superbenzine, gemengde ben-
zine en autodieselolie met 4 tanks van 6000
liter te mogen plaatsen ter plaatse van
Maaskantje nr. 19. De aanvrager werd ver-
plicht een waarborgsom ad ƒ 4250,- te stor-
ten. De vergunning werd zonder ingediende
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Drie pompen van Pam (benzine, superbenzine en die-
sel) circa 1963 bij Willem Verbruggen, Grinsel 89 in
Den Dungen (collectie Erwin Versantvoort).

Afbeelding van een Pam
elektrische benzinepomp
zoals die stond bij het pand
Grinsel 89 in Den Dungen.

Plattegrond van de situatie bij Willem Verbruggen
aan het Grinsel nr. 89 in Den Dungen.



wettelijke bezwaren toegekend. Opmerkelijk
is dat er nadien twee benzinestations naast
elkaar waren, die van Piet van Grinsven en
die van Lavrijssen. Blijkbaar heeft dat de
klandizie niet nadelig beïnvloed.

9) M.W. (Rien) van der Steen, Spurkstraat 36
in Den Dungen, diende op 4 september 1968
een aanvraag bij de gemeente Den Dungen
in voor de opslag en het verpompen van
(super)benzine welke door middel van elek-
trische pompen van fabrikant Ljungmans
type star 167 Ac-4, uit de ondergrondse
tanks (12.000 liter voor superbenzine en
6.000 liter voor benzine) zou worden opge-
pompt. Verder werd ver-
gunning aangevraagd
voor de verkoop van
vloeibare brandstoffen en
de bouw van een werk-
plaats ten behoeve van
een spuit- en uitdeukin-
richting op zijn perceel
aan de Spurkstraat in Den
Dungen. De vergunning
werd 6 november 1968
verleend. De brandstof
werd door de firma
Schimmel uit Reek gele-
verd. Opmerkelijk is dat

het in Den Dungen en Maaskantje de eerste
aanvraag was die door de eigenaar zelf werd
ingediend. De installatie werd geplaatst door
de firma Van den Berg uit Deventer.

In dit kader is het vermeldenswaard dat de in
1970 gestarte vakgarage Foolen op het adres
Poeldonk nr. 34 in Den Dungen ook in het
rijtje van benzinepomphouders thuis hoort.
Al sinds 1989 heeft garage Foolen een ver-
gunning voor het plaatsen van een benzine-
pomp. Tot op de dag van vandaag is deze
echter niet geëffectueerd.

18

Plattegrond van circa 1966 van de omgeving van Maaskantje nr.19. Opvallend is, dat op deze afbeelding zowel de
installatie van Maaskantje 11 als van de buurman op nummer 19 staan afgebeeld.

Plattegrond van het bedrijf van Rien van der Steen
omstreeks 1968, Spurkstraat 36 in Den Dungen.  



Ook smid G.H. van Thiel kreeg op 11 juni
1965 een vergunning voor het plaatsen van
een benzinepompinstallatie bij zijn bedrijf
aan de Litserstraat 65. Ook deze is om 
onbekende reden niet doorgegaan.

Enkele opmerkingen tot slot
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de fiets
met hulpmotor in zwang. In eerste instantie
werd gebruik gemaakt van een solex.
Daarvan werd het voorwiel door middel van
een hulpmotor via een rol aangedreven.
Vanaf omstreeks 1950 werd door jongeren
steeds meer de bromfiets gebruikt. Zowel de
solex als de bromfiets waren uitgerust met
een 50 cc tweetaktmotor. De brandstof
bestond uit een mengsel van benzine en olie
(mengsmering). Oorspronkelijk werd de ben-
zine en de olie door de gebruiker apart
gekocht en naar eigen behoefte gemengd.
Een reden voor ondernemers in de rijwiel-
branche, zoals Piet van Grinsven op het
Maaskantje, om in 1957 over te gaan tot het
plaatsen van een benzinepomp. 
Zoals uit dit artikel blijkt zijn alle geplaatste
benzinepompen in Den Dungen en het
Maaskantje op één na in de loop der jaren
verdwenen. Steeds strengere milieuwetge-
ving en veiligheidseisen waren de belang-
rijkste oorzaken. Ook de onderlinge concur-
rentie zal ertoe hebben bijgedragen.

Noten:
1) Henk van Gestel, Brandstofvoorziening in 

Den Dungen en Maaskantje. Deel 1: 
Algemeen: in Het Griensvenneke, jaar
gang 44 (december 2019), nr. 4, pagina’s
25 t / m 27.

2) Rutger de Booy & Bas de Voogd, “Van 
blik naar pomp. Hoe benzine en auto 
elkaar vonden: een fascinerende zoektocht 
over benzineverkoop van 1885 tot 1940”.
(Rotterdam, 2015) 

Verder is gebruikt gemaakt van: 
a) Bhic.nl; toegang 176, het Handelsregister van
opgeheven bedrijven
b) Hinderwetvergunningen van bedrijven in Den
Dungen, GADD, toegang 5038 (1811-1939 en toe-
gang 1476 (1940-1995). 
Sint-Michielsgestel; toegang 5184 (1811-1935) en
toegang 5136 (1935-1977) 
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Het voormalige Total benzinestation van Garage
Vissers aan de Litserstraat 49 was tot ca, 2010 
in vol bedrijf. Het was het enige station met ver-
koop van L.P.G.  Het bedrijf is overgenomen door
Fa. M. Schuurmans.
Rechts van het pand stond de dieseloliepomp uit
1951. De andere pompen zijn van 1959 en later.
(Collectie Tonnie-de Keijzer-Vissers).


