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VOORAF 

Dit de rde numme r va n de serie "Buiten Bedrijf" geeft een historisch overzicht van een secto r 

die in feite nog volop in bedrijf is, de be nzinestations. Door de dre igende verd wijning van he t 

Dudok-station bij Vinkeveen was het een goed mome nt om de geschiedenis van benzinestations 

eens te documenteren. Dit bleek nie t mee te vallen , buite n het archi tectuur aspect bleek er weinig 

over geschreven. Ook de bronne n bleke n, als ze e r al ware n, vee lal nie t erg toega nkelijk te zijn. 

Dit in tege nstelling tot de Verenigde State n waa r ook van de zijde van de bedrij ven vee l inte res

se is voor het verlede n van benzinestations. 

Toch ko n in een kort tijdsbestek, door de entho usiaste medewerking van een aantal me nsen bij 

de dive rse o liemaatschappijen , deze publikatie ve rschijne n. Het is de eerste overzichtspublikatie , 

naar wij hope n een aanle iding voor verde r onderzoek in de toekomst. 

CHECKPOINT CHARLIE 

Marinus Klaasse heeft bijna twintig jaar, van 1954 
tot 1970, gewerkt op het naar het Autotron 
verplaatste Esso-station aan de A2. Enkele van zijn 
dierbare herinneringen uit een tijd die voorgoed 
voorbij is: 
"Begin jaren zestig was het nog rustig op de 
Rijksweg 2. Van een vangrail was nog geen sprake 
en ziekenauto's draaiden eenvoudigweg door de 
middenberm om bij ons de gewonden op te halen. 
Soms organiseerden we op de snelweg voetbal
wedstrijden tussen de politie en de wegenwacht. 
Tijdens de stille nachtdiensten werden door test
rijders van Vredestein saté's aangevoerd die we bij 
een auto-uitlaat roosterden. Een tijdje hebben we 
ons ontfermd over een big dat van een vracht
wagen was gevallen. Ons station was een waar 
ontmoetingspunt van allerlei figuren en kreeg al 
gauw de naam "Checkpoint Charlie". Dames van 
lichte zeden, praktizerend in Utrecht doch wonend 
in Amsterdam, kwamen bij ons een kaartje leggen. 
De zuster van zigeunerkoning Petalo spraken we 
aan met "hoogheid". Artiesten als Kees Schilper
oort, Rijk de Gooyer; Rita Corita en Anneke Grönloh 
verzamelden zich hier als vertrekpunt voor een of 
ander revue. En niet te vergeten de vele duizenden 
vaste klanten die wij hielpen in ons goudmijntje met 
benzine en een praatje." 
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Het gerestaureerde 
Esso-station van Dudok 
op bet Autotron te 
Rosmalen. 
foto Henk Bol. 

VOORWOORD 

Begin september 1994 kwam 
het bericht dat het benzine
station b ij de afslag Vinke
veen op korte termijn afge
broken zou moeten worden. 
De o ffi cië le sluiting zou al op 
15 september zijn . Het enige 
overgebleven Esso-sta tion van 
de architect W.M. Dudok, 
gebouwd direct na de aanleg 
van de rijksweg 2 in 1953, 
moest verdwijnen als gevolg 
van de verbreding van de A2. 
Eerdere pogingen van Esso 
om dit station elders weer op 
te bouwen waren afgeketst 

va nwege de hoge kosten van 
demontage en verplaa tsing. 
Aa ngezien het gebouwtje 
geen enkele monumentenbe-
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scherming genoot stond niets 
een afbraak in de weg. Voor 
de provincie Utrecht zou dit 
het verdwijnen van haar laat
ste oude re, onder architectuur 
gebouwde benzinestation 
betekenen . In 1985 was al het 
Purfina-station bij IJsselstein 
uit 1947 va n architect S. van 
Ra vesteyn gesloopt en in 1992 
onde rg ing he t aardige Ca ltex
station bij Bunnik ui t 1952 
van arch itect L. Rondeltap het 
zelfd e lot. 

Beho ud van het benzinesta
tion voor de provincie Utrecht 
stond voorop, maar na over
leg met Esso bleek geen 
geschikte alternatieve lokatie 
voorhanden. 
R.K.M. Bl ijdenstijn, beleids
medewerker van ons Bureau 
Mon umenten, w ist Autotron 
te Rosmalen enthousiast te 
krijgen voor de plaatsing van 
het station op hun terre in. 
Inmiddels had de pers zich 
e rop gesto rt en koppen als 
'Slope rshamer bedreigt tank
stat ion' verschenen . Spontaan 
meldden zich sponsors aa n 
voor de reddingsaktie. Het 
Utrechtse advocatenkantoor 
mr. B. Tomlow, NOG 
Verzekeringen te Amsterdam 

en het Anjerfonds Noord
Brabant hadden flink e bed ra
gen over voor de verplaat
sing, he t transport en de 
wederopbouw te Rosmalen. 
Naast een bijdrage van 
Autotron maakte Esso zelf de 
begroting slui tend met een 
zeer forse donatie. 
Aa nva nke lijk zou het 
gebouwtje geheel gedemon
teerd worden ter transport 
naa r Rosmalen. Gelukkig 
d iende zich een transport
bed rijf uit Zaandam aan dat 
het wel aandurfd e her station 
in zijn geheel te verpl aatsen. 
Zo kon nog op de valreep dit 
un ieke sta tion mèr behoud 
van de volledige 'historische 
substantie' gered worden en, 
weer te ruggebracht in de oor
spronkelij ke uitmonstering , 
zichtbaar b lijven voor een 
groot publiek dankzij een 
unie k samenspel tussen over
he id , bed rij fsleven en particu
lieren . 

Mr. D.H. Kok 
Lid Gedeputeerde Staten va n 
Utrecht 
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REDDING VAN EEN BENZINESTATION 

Een compleet benzinestation 
van twaalf meter lang, zeven 
meter breed en zeven meter 
hoog met een gewicht van 
108 ton inclusief fundering 
over de weg en he t water 
bijna honderd kilometer ver
plaatsen, wie begint daar aan? 
Auto tron Rosmalen. 
In januari 1995 verhuisde het 
laatste Esso 'Dudok' tanksta
tion na veertig jaar trouw 
dienst gedaan te hebbe n 
langs de A2 per dieplader en 
schip va n Vinkeveen naar he t 
Brabantse attra ktiepark. 
De periode va n donderdag 6 
tot en met maandag 16 janu
ari 1995 gaat bij Autotron 
Rosmalen de boeken in als 
'zeer hectisch '. 
Medio september 1994 ver
nam de Autotron-directie van 
het Burea u Monumenten van 
de provincie Utrecht, dat het 
laatste Dudok-pompstation in 
het kader van de verbreding 
van de A2 gesloopt zou gaan 
worden. Gezien het sterke 
accent va n het themapark op 
de historie van de automobiel 
liet Autotron de provincie 
Utrecht direct weten , dat alle 
medewerking verleend zal 
worden om het gebouwtje 
voor de slopershamer te 
behoeden. 
De volgende stap van 
Autotron was contact op te 
nemen met Esso, eigenaresse 
van het gebouwtje . Al snel 
bleek dat het bedrijf he t sta
tionnetje wel aan Autotron 
wilde schenken. Na intensief 
overleg met diverse instanties 
werd besloten het gebouwtje 
in zijn geheel over de weg en 
het water naar Rosmalen te 
transporte ren. Donderdag 5 
januari was alles klaa r voor 
transport: alle vergunnningen 

2 en ontheffingen waren bin-

nen. Het kraanbedrijf dat het 
pompstation op een dieplader 
moest hijsen was present, de 
politie paraat voor het regelen 
van het ve rkeer, het transport
schip lag stand by ... Het was 
echte r de gestaag neerdalen
de sneeuw die roet in het 
eten gooide . De chauffeur 
van de imposante Mack 
vreesde voor wegschuiven en 
moest zijn bijzondere vracht 
langs de afrit parkeren. 
Politiebe richten ko ndigden de 
blokkade van afslag 
Vinkeveen aan . 
De volgende dag, vrijdag 6 
januari om 22.00 uur, was het 
weer dusdanig opgeklaard en 
de verkeersdrukte van dien 
aard dat de politie groen licht 
gaf voor verder transport. Op 
zondagochtend werd het 
gebouwtje vanaf de Loener
slo terdijk op een ponton 
gehesen, dat gereed lag in het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Via ta l 
van sluizen, kanalen en rivie
ren arriveerde het transport 
maandagmiddag 9 januari in 
Oss . Verder transport naar 
Autotron vond plaats in de 
nacht van zondag 15 op 16 
januari . Een half uur na mid
dernacht startte de chauffeur 
va n de dieplader nog een
maal de motor voor het laat
ste traject. Om 8.00 uur kwam 
de nieuwste Autotron-aan
winst in Rosmalen aan. 
Het avontuur zat erop. 
Achteraf bleek het gebouwtje 
nog unie ker dan aa nvankelijk 
werd verondersteld. 
W.M. Dudok, de 'huisarchi
tect' van Esso, ontwierp in de 
periode 1953 tot 1967 maar 
liefst 11 2 tankstations . Wat de 
gebouwen met elkaar gemeen 
hadden, was de typische 
vleugelvorm van het beton
nen dak. Voorts verschilden 

de ontwerpen nogal van 
elkaar. Het Dudok-gebouwtje 
op Autotron dateert uit 1953 
en behoort dus to t de eerste 
lichting pompstations die Esso 

door de vermaarde architect 
liet ontwerpen. Saillant detail 
is dat dit tankstation , afgezien 
van de grensstations, als eer
ste in ons land 24 uur per dag 
geopend was . 
Zonder financiële steun van 
het bedrijfsleven en verschil
lende instanties had Autotron 
de verhuisklus nooit kunnen 
klaren. In het themapark slui t 
het beeldbepalende gebouw 
naadloos aan op de unieke 
collectie historische automo
bielen en spectaculaire attrak
ties. Gerestaureerd en weer 
teruggebracht in de oorspron
kelijke Esso-kleuren doet het 
oude tankstation met inga ng 
va n het nieuwe seizoen - 15 
april 1995 - dienst als nosta l
gische ijssalon en bedienings
ruimte voor de oldtimerbaan. 
Het gebouwtje za l in het the
mapark ongetwijfeld nog 
lange tijd de aandacht krijgen 
die het verdient. 

Geerd van Helden 
directeur Autotron Rosmalen 

Het Esso-station in een 
sneeuwstorm vastgelo
pen op 7 januari 1995. 
foto Ej. Bruinekool. 



Benzinestation te 
Heerlen in de bekisting 
anno 1953. 
foto PI Prett. 
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DUDOKS ESSO STATION 

Begin 1953 bezocht de 69-
jarige W.M. Dudok voor het 
eerst de Verenigde Staten om 
daar een gouden medaille 
van het American Institute o f 
Architects in ontvangst te 
nemen. Tijdens zijn verblijf 
daar hield Dudok vele lezin
gen en sprak met architecten 
als F.L. Wright en Mies van 
der Rohe. Volgens zijn mede
werker R.M.H. Magnée ont
moette Dudok bij toeval ook 
de directeur van Esso 
Nederland , die hem uitnodig
de een n ieuw, gestandaardi
seerd benzinestation te ont
werpen. Esso's oude type met 
de grote luife l was in de tijd 
van de naoorlogse materiaal
schaarste te kostbaar gewor
den en een sim pel 'doosje ', 
zoals F.A. Deierka uf, architect 
in dienst van Esso, voorstelde, 
zou niet door de schoon
he idscommissies komen. Een 
goedkoop en verantwoord 
benzinestation had Esso 
nodig om in grote aantallen 
langs de in aanleg zijnde 
rijkswegen neer te kunnen 
zetten. En een toen al 
beroemde architect als Duclok 
zou zijn ontwerp gemakkelijk 
door de kritische commissies 
geaccepteerd krijgen. 

GEVLEUGELD ONTWERP 
Voor de snel van begrip zijn
de Duclok, die bekend stond 
als zuinig met vormen en 
autoritair naar aannemers, 
was de opdracht simpel: hij 
nam het ovale Esso-logo als 
uitgangspunt en tekende er 
een V onder, zoals het 
embleem van Forel. De V 
vormde het dak, dat in de 
knik op twee poten rustte en 
waaronder Dudok een losse 
doos in glasarchitectu ur 
plaatste. Op vernuftige wij ze 
had Dudok de basiselemen
ten van een benzinestation, 
luifel en kiosk, in één ont
werp vorm gegeven, dat 
zowel tegemoet kwam aan de 
'eisen van welsta nd' a ls aan 
de mogeli1kheicl de gewenste 
flexibiliteit te realiseren zon
der afbreuk te doen aan de 
architectuur. Deze opvatting 
stond tegenover die van 
architecten als L. Rondeltap 
(Caltex), A. Staa l (She ll) en S. 
van Ravesteyn (P urfina). Zij 
maakten in de jaren vijftig en 
zestig voor iedere opdracht 
een nieuw ontwerp, waarvan 
ook de bouwwijze wisselend 
kon zijn. 
Het ontwerp van Dudok 
bestond uit een betonnen 
plaat, waarop een V-vormige 
luifel op twee naar boven 
verbredende kolommen werd 
geplaatst. Vanwege de grote 
uitkraging van twee maal zes 
meter werd de betonkolom 
momentvast verbonden met 
de vloerplaat. Deze bouwwij
ze kon alleen uitgevoerd wor
den in ter plaatse gestort 
beton. Zo werd de kiosk, die 
uit stalen raamprofielen met 
een gemetselde en afgestucte 
borstwering bestond, niet 
constructief belast. Voldaan 
werd ook aan de wens een 

zo transparant mogelijke 
kiosk te maken om 's nachts 
als lichtreclame te dienen! 

PROTOTYPE IN HEERLEN 
Een eerste experiment va n 
Dudoks ontwerp vond in 
Heerlen plaats. Aan de 
Schande lerboord 25 ontwier
pen de Esso-architect F.A. 
Deierkauf en de Ford-a rchi
tect F.S.j . Paulen een automo
bielbedrijf voor de verkoop 
en service va n Amerikaanse 
en Duitse Forel proclukten. De 
bouw van deze garage in de 
toen nieuwe constructie van 
voorgespannen beton (balken 
met een overspanning va n 20 
meter) vond plaats tussen 
1 april 1953 en 9 januari 1954. 
Voor de garage moest een 
benzinestation van Esso 
komen. Niet Deierkauf maar 
Dudok mocht hi er zijn nieu
we ontwerp voor het eerst 
realiseren. Dudoks schetsont
werp, niet meer clan een A4-
tje , werd op 4 februari 1953 
bestekklaar gemaakt door 
P.j. Prett , indertijd tekenaar 
bij Paulen. Vanwege de bij
zondere e isen moest boven
dien een constructiebed rijf 
(Van Gunst uit Amsterdam) 
ingeschakeld worden om de 
betonconstructie van vloer, 
kolommen e'n fundering te 
berekenen. Van prefab of 
montagebouw was geen spra
ke. Alleen bij de invulling 
onder de luifel kon gebruik 
gemaakt worden van een 
redelijk uni forme bouwwijze 
met standaard glasmaten. Om 
praktische redenen werd de 
aanvankelijk losgehouden 
g lazen kiosk doorgetrokken 
tot de onderzijde van bet 
betonnen V-dak. 
Het bouwen va n een Duclok
station ging als volgt. 3 
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Afhankelijk van de o nder
grond we rden eerst palen 
geheid (op staal in Heerl en) 
en vervolgens een be tonne n 
fund ering me t vloe rplaat 
gestort. H.ondorn de uitste ken
de stekeinclen van deze vloer 
werd de be kisting van de 
be ide kolommen gesteld met 
daarin de aa nsluitende bewa
pening. Tenslotte kwam e r o p 
een woud van staa nde rs de 
bekisting van de luifel. Vanuit 
he t midde n nam de dikte van 
de beton naar het uiteinde 
toe af tot slechts een d ikte 
van 8 cm' Vanwege het 
karakter van dit constructieve 
ontwerp moest het beton clan 

ook in één keer gestort wor
de n: na een hele dag beton 
aa nmaken en sto rten , alles 
met he t handje en in een 
kruiwagen, was het gehee l 
klaar. En a ls he t beton na 
enkele weken vo ldoende ver
hard was, kon de bekisting 
weer gesloopt worden. Op 
deze wij ze ontstond er een 
ste rke betonnen 'vleugel', 
waaronder de g lazen kiosk 
opgebouwd kon worden. 
Voor de opening van het 
Heerlense autobedrijf op 26 
maart 1954 schreef P.J. Prett: 
'De hierva n in gewapend 
be ton uitgevoe rde luife ls 
geven dit nieuwe station een 

goede slanke vorm, waa rdoor 
het e igenlijke gebouw niet 
wordt aa ngetast. Integendeel 
werken de wit gekleurde lui
fe ls met goede avondverlich
ting a ls een blikvanger. ' 

UNIFORM ESSO-STATION 
Niet a lleen uit de woorden 
van Prett, die nog smakelijk 
kan verte llen over zijn e rva
ringen me t het bouwen van 
stations en garages, maa r ook 
vanwege de vroege datering 
en de opvatting van het V
dak als nog een echte luifel 

boven de pompen, mogen w e 
het Heerlense benzinestation 
beschouwen a ls het p rototype 
van het uniforme 'filling sta
tion', dat Duclok voor Esso 
ontwierp en waarvan e r tot 

[ 

Monoli!hische beton
u/eugel te Heerlen na 
het verwijderen uan de 
bekisting anno 1953. 
foto P}. Prett. 

Dudol~-protozype te 
Heerlen, d irect na de 
op ening in 1953 . 
foto P}. Prett. 

Filling station 
Loenersloot aan de 
Rijksweg 2 na de ope
n ing in 1954. 
foto M Klaasse. 



Esso 's kleinste Dudok
type in Nijmegen. 
foto Esso-archief 

Esso Seruicenter in Den 
Haag uit 1955 als 
grootste Dudok-type . 
.foto Esso-arch ie/ 

1967 in totaal 112 zijn 
gebouwd in ons land. 
Bij het door Magnée uitge
werkte standaardtype (27 mei 
1953) zien we exact dezelfde 
overspanningsgrootte van het 
V-dak (2 maal 6 meter), maar 
met een grotere kiosk van 
niet twee maar vier vensters 
ter weerszijden van de beton
poot. Hierdoor verviel de lui
felfunctie van het dak ten 
behoeve van een grotere ver
koopruimte van olieproduk
ten. De pompen kwamen op 
aparte eilanden te staan , los 
het het gebouwtje . Ook de 
stand aardlengte van de voor
gevel werd vergroot: van vijf 
(Heerlen) naar zeven ven
sters. Het eerste filling station 
volgens dit ontwerp kwam in 
Wouw 0 953) te staan , direct 
gevolgd door het naar 
Autotron verplaatste station 
aan de Rijksweg 2. 
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Spoedig kwamen er aanvra
gen om grotere service-sta
tions met meer bedrijfsruimte 
te mogen bouwen . Toen de 
gemeente Groningen het 
geplande benzinestation aan 
de Turfsingel w ilde combine
ren met een transformator
huisje, w as de reactie van 
Esso (30.91954) afwijzend: 
'Om tot een uniform aesthe
tisch verantwoord sta tion te 
kunnen komen , heeft archi
tect Dudok het ontwerp van 
tekening C-6662 on twikkeld. 
Daar de Schoonhe idscom
missie van de grote steden 
Den Haag, Rotterdam en 
Amste rdam, alsmede de aes
thetisch adviseur va n de Rijks 
Waterstaa t dit ontwerp zonder 
bezwaar konden accepteren , 
is tot adop ta tie va n dit type 
overgegaa n. U zult dus kun
nen en w illen begrijpen , dat 
w ij e r ten zeerste op gesteld 

zijn , wa nneer di t type zoals 
het on tworpen is geplaatst 
kan worden '. Uite indelijk is 
Esso toch akkoord gegaan 
met het gewijzigde plan en 
op 4 augustus werd de bo uw
vergunning verleend . 
Het staa t er nog steeds als 
tankstation en is thans door 
de gemeente Groningen als 
monument beschermd . Door 
cle sterk vergrote ruimte 
onder het V-dak is va n een 
echte 'Duclok ' me t de karakte
ristieke luife loverstek echter 
nauwelijks meer sprake . 
Twee variant-types volgden. 
In Nijmegen werd het kle inste 
type gebouwd met een gevel
lengte van zes vensters en 
twee te r weerszijden van de 
betonpoot. Door behoefte 
aan meer serviceruimte met 
aparte doorsmeerafdeling ont
stond een derde type met een 
gevellengte van 12 vensters 
onder het verlengde V-da k. 
Zo'n groot type kwam in 
H ilversum aan de Soestclijker
weg te staan. Als variant h ier
op werden twee vensters ver
vangen door een dichte wa nd, 
zoa ls het Esso Servicenter 
0955) aa n het Kaapse Plein 
in Den Haag. 

5 
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WIE WAS WILLEM DUDOK? 

Willem Marinus Dudo k (1884-
1974) heeft zonder twijfe l 
wereldnaam verkregen met 
zijn ontwerp voor het raad
huis te Hilversum uit 1924, 
dat tussen 1927 en 1931 werd 
gebouwd. 
Als directeur van Pu blieke 
Werken en vanaf 1928 als 
gemeente-architect heeft hij 
tussen 1915 en 1954 het 
straatbeeld van Hi lversum 
bepaald. Naast zijn positie als 
architect in dienst van de 
gemeente Hilversum bezat 
Dudok tevens een particulier 
architectenbureau , dat op
drachten buiten Hilve rsum -
en zelfs buiten Nederland -
aannam en uitvoerde. 
Van de circa 250 projecten 
die op zijn naam staan, bevin
den zich ongeveer 100 in 
Hilversum. Tot zijn bekendste 
werken hier behoren een 
twintigta l scholen, 25 volks-

6 won ingbouwcomplexen , twee 

aula's en een klein aa ntal 
landhui zen. Als particulier 
archi tect bouwde hij bijvoor
beeld het monument op de 
Afsluitd ijk, de Bijenko rf in 
Rotte rdam, de stadsschouw
burg in Utrecht en het raad
huis in Velsen. In het buiten
land behoren tot zijn belang
rijkste projecten de Ciré 
Universitaire in Parijs, een 
bioscoop in Calcutta , het Van 
He utzmonument in Neder
lands Indië en plannen in 
Izmir en Baghdad. Daarnaast 
gaf Dudok in de jaren dertig 
en veertig de toon aan met 
zijn stedebouwkundige plan
nen voor Hilversum, Den 
Haag en Velsen . 

INDUSTRIËLE 
OPDRACHTEN 
Naast deze monumentale pro
jecten had Dudok ook belang
stelling voor industrië le op
drachten. Bruggen, viaducten, 

zuiveringsinstallaties, zwem
baden, transformatorhuisjes, 
zout- en za nclbunkers komen 
regelmatig op zijn oeuvrelijst 
voor. Voor Esso ontwierp 
Dudok vanaf 1953 in to taal 
112 benzinestations . 
Zijn eerste ervaring met dit 
bouwtype dateerde echter al 
uit 1941, toen Dudok voor de 
gemeente Hilversum een gas
tanksta rion ontwie rp als 
gevolg van de gro te schaarste 
aa n autobrandstof in het eer
ste oorlogsjaar. Dit tankstation 
had een grote, haast Ameri
kaans aandoende luife l, waar
onder de auto 's methaangas 
ko nden tanken dat in de zui
veringsinstallatie op de 
Liebergerheide gewonnen 
werd. Na de oorlog verloor 
het gebouw zijn functie en in 
1946 werd het overgenomen 
door Esso, die e r tot in de 
jaren zeventig een servicesta
tion in vestigde. Na afbraak 

Gastank.station te 
Hilversum uil 1941 
van architect W. M. 
Du.dok, later door Esso 
gewijzigd in een 
henzinestal ion. 
foto SI reekarchief voor 
het Gooi & de Vecbt
streek. 



van de luife l voor een fi ets
pad werd het tankstation ten 
slotte in 1984 gesloopt. 

OPLEIDING 
De belangstelling voor deze 
technische werken hee ft wel
licht te maken me t de tamelijk 
ongebruike lijke opleiding die 
Dudok heeft gevolgd. Na een 
aanta l jaren op de HBS te 
hebben doorgebracht, ver
volgde Dudok zijn op leiding 
aa n de Cadettenschool te 
Alkmaar, opleidingsinstituut 
voor de Koninklijke Militaire 
Academie (KMA) te Breda. Bij 
de KMA kreeg hij vooral een 
bouwkundige ople iding. Met 
veel zelfstudie en onde r 
invloed van professor Itz 
bekwaamde Duclok zich daa r
naast ook op het esthetische 
vlak . Na zijn op le iding werd 
hij bij de Genie geplaatst 
waar hij ka zernes, forten en 
een militair tehu is in Den 
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Helder ontwierp met duidelij
ke invloeden van Berlage . Na 
een ongewilde overpl aa tsing 
naar de Telegrafie brak 
Dudok zijn militaire ca rrière 
af en vond hij een betrekking 
als plaatsve1v angend directeur 
Publieke Werken in Le iden. 
Na enige gebouwen ontwor
pen te hebben in de st ijl van 
de Amsterdamse School ver
trok hij twee jaar later, in 
1915, naar Hilversum, waar 
hij tot zijn dood in 1974 
woonachtig bleef. Hier ont
wikkelde hij zijn meest her
kenbare stijl , met het raadhuis 
als onbetwistbaar hoogtepunt. 

ROMANTISCH KUBISME 
Omdat Dudok balanceerde 
tussen modern en traditioneel 
met duidelijke verschui vingen 
in één va n beide richtingen in 
bepaalde perioden, heeft men 
in de literatuur meesta l moe i
te gehad om hem in één va n 

de gangbare stromingen 
o nder te brengen. Zip1 meest 
creatieve pe ri ode, rond 1930, 
werd door] J Vriend treffend 
geka rakteriseerd met 
'Ro mantisch Kubisme '. Vooral 
in Engeland hebben zijn wer
ken uit deze pe riode veel 
invloed gehad op me t name 
scholen- en raadhui sbouw. 
Te r gelegenhe id va n Dudo ks 
zeventigste ve rjaardag in 1954 
- toen ZiJn eerste benzinesta
tions langs de rijkswegen ver
schenen - citeerde de Engelse 
architectuurhisto ricus R. 
Furneaux Jordan instemmend 
de woorden va n Dudok uit 
1951 : 'Mogen w ij gele id wor
den niet a lleen door sagesse 
d 'esprit, doch ook door sages
se de coeur, opdat w ij aan 
deze opwindende tijd zijn 
eigen bekorende schoonhe id 
mogen geven - een schoon
heid di e voor het leven essen
tieel is '. 

7 
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OLIEMAATSCHAPPIJEN 

De aa rdo lie-industrie is een 
unieke bedrijfstak vanwege 
ha ar integrale karakter: de 
enige industrie die o psporing, 
winning, verwerking, vervoer, 
distri butie en verkoop aa n de 
klant in één hand heeft. 
Korto m, va n put tot pomp. 
Juist vanwege deze grote di
versite it en sterke onderlinge 
concurrentie werd een overal 
he rke nbare bedrijfsidentite it, 
een 'corporate ide ntity', 
essentiee l voor de grote 
oliemaatschappijen, die vaak 
voort waren gekomen uit een 
conglomeraat van overgeno
men kle ine maatschappijen. 
Zij zochten herkenbaarheid in 
een mo nolithische identiteit , 
waarbij voor het geheel aan 
aktivite iten één naam en één 
visuele stijl werd gehanteerd. 
Symbolen en kleuren va n 
diverse grote oliemaatschap
pen als Esso en She ll hebben 
zich , a fgezien van stapsgewij
ze aa npassingen (upgradiJ1g) 
in de loop der tijd , maa r liefst 
100 jaar weten te handhaven. 

Na de Tweede Were ldoorlog 
werd ni et alleen de o liehan
del in o ns land maa r ook die 
va n de gehele were ld gedo
mineerd door de 'Seven 
Sisters': de Amerikaa nse maat
schappijen Exxon (Esso), 
Texaco , Mobil Oil , Chevron 
en Gulf en de Europese 
giganten Shell en BP. 
Thans wordt Nede rland 
beheerscl door de drie g rote 
oliemaatschappijen She ll , Esso 
en Texaco, die met een ver
koop van zo'n 1400 miljoen 
lite r brandstof per jaa r 86 pro
cent van de markt in handen 
hebben. De overige zeven 
maatschappijen - BP, Elf, 
Mobi l, Q8, Tota l, Fina en Avia 

8 - moeten het doen met een 

o mzet van 220 miljoen liter 
en genoegen nemen met klei
ne tankstations o p minder 
gunstige lokaties . Door een 
onevenwichtig ve rdeelsys
teem kunnen de kle inere 
maatschappijen hun verkoop 
slechts halen uit stations bui
ten de rijkswegen, waar de 
vestiging vrij is . Hun gemid
delde omzet per stati on is 3 
miljoen liter tegen 7,1 miljoen 
lite r bij de grote drie . Shell is 
onbetwist marktle ider met 
een aandeel van 50 procent 
langs de rijkswegen. 
In 1970 bezat ons land nog 
zo'n 13.000 ta nkstations, 
thans slechts zo 'n 5000, een 
aa nta l dat in de toeko mst ver
de r za l teruglopen. Van de 
'Seven Sisters' verdween Gulf 
in 1983 van het toneel toen 
de nieuwe o liemaatschappij 
Q8 haa r stations overnam, 
een jaa r later gevolgd door 
Chevron , die door Texaco 
werd overgenomen. 

ESSO, HET RITME VAN DE 
TIJGER 
De oudste o liemaa tschappij in 
ons land is Esso. Door samen
voeging van twee import
ondernemingen, de firma 
Horstman & Co te Rotte rdam 
en een firma onde r le iding 
van F. Speth en A. Maquinay 
uit Antwerpen , die be iden al 
tientallen jaren petroleum uit 
Amerika invoerden, werd op 
11 maan 1891 te Rotterdam 
de American Petrole um 
Company (APC) o pgericht. 
De onderneming met haar 
hoofd zetel in Rotte rdam ver
kocht aa nvankelijk a lleen 
petro leum als lampol ie, die 
betro kken werd van de 
Standard Oil Company, in 
1870 door John D. Rockefeller 
opgericht als de eerste en 

grootste o liemaatschappij. Als 
gevolg van de Anti-Trust wet
ten werd in 1911 de oude 
Standard ontbonden en 
gesplitst in zelfstandige 
ondernemingen, waaronder 
de Standard Oi l Company 
New Je rsey, sinds 1971 de 
Exxon Corporatio n. 
De APC begon in 1905 via 
haar verkoopmaatschappij De 
Automaat (opgericht in 1898) 
mondjesmaat benzine in 
Nederland te verkopen, eerst 
onder de merknaa m 'De 
Automaat' en na 191 4 a ls 
'Motorspirit', gevolgd door 
'Sta ndard '. In 1923 werd he t 
handelsmerk 'Esso' als merk
naam geïntroduceerd. 
Aanvankelijk had de Franse 
tak va n de maatschappij de 
naam 'Eco', afgeleid van 
'l'économique ', geadopteerd. 
De naam was ko rt en werd in 
de meeste talen uitgesproken 
als 'echo'. Maar de fonetische 
uitspraak van S.O. (Stanclard 
O il ), zijnde 'Esso', won het 
uite indelijk. De maatschappij 
gebruikte een verkeersbord 
als beeldmerk: het ronde 
stopbord met rode rand , 
voorzien van de naa m Esso in 
b lauwe ronde lette rs in het 
witte vlak. In 1938 werd 
onde r het motto 'Stop bij het 
Esso-teeken!' het ronde 
embleem ovaal en de letters 
strakke r. Tevens ging men de 
kleuren omwisselen. Ook ver
dween toen de oude merk
naam Standard definitief van 
het toneel. In 1965 volgde 
nog een geringe w ijziging , 
waa rbij de blauwe rand en de 
rode Esso-lette rs smaller uit
gevoerd werden. 



GO WELL, GO SHELL 
De N.V. De Bataafse 
Petroleum Maatschappij 
(Koninklijke/Shell Groep) 
groep werd in 1907 gevormd 
door samensmelting van de 
belangen van de Koninklijke 
Nederlandsche Petroleum 
Maatschappij , opgericht in 
1890 te r exploratie van olie
bronnen in Ned. Indië, en de 
Britse Shell Transport and 
Trading Company Ltd die 
door Marcus Samuel in 1890 
was opgericht. Zijn vader 
bezat behalve een rederij ook 
een werkpl aa ts waar schelpe n 
als versiering op vazen, fo to
lijsten e.d. werden geplakt, 
een inspiratiebron voor 
Marcus o m de sche lp (Shell) 
als embleem voor het concern 
te nemen. Als kleurenschema 
werd oranje , later citroengeel, 
en rood geno me n. In de loop 
der tijd werd het Shell-em
bleem zesmaal gewij zigd naar 
een steeds meer gestileerde 
vorm, onder ande re in 1961 
naa r ontwerp van de beroem
de 'streamliner' Raymond 
Loewy. Tien jaar late r, tijdens 
een upgradings-programma , 
verdween de naam Shell uit 
het symbool. Sinds 1994 
werkt She ll aan een 'Retail 
Visual Identity' project, waar
bij de kle uren warmer wor
den en de luife ls en pomp
units afgeronde hoeke n krij
gen , zoals ook in de auto
industrie nu gebruikelijk is. 

WHERE EVER YOU GO, 
GOTEXACO 
In 1902 werd The Texas 
Company opgericht na ont
dekking van een sensationele 
o liebro n bij Beamont, Texas. 
Als Continental Petrole um 
Company kreeg zij in 1905 
een eerste vestiging in Europa 
(An twerpen), in 1911 gevolgd 
door een kantoor met vier 
medewerkers in Eotterdam. In 
1928 nam de maatschappij 
haar oorspronkelijk naam The 
Texaco Company weer aan 
en vestigde zich in Den Haag. 
Als handelsmerk gebruikte 
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men de naam Texaco, afge
le id va n het telegramadres . In 
1936 werd een belangenge
meenschap aangegaan met de 
Standard Oil of California 
(Soca!) , die wel olie maar 
geen verkoopapparaat in 
Europa, Afrika en Azië bezat. 
De nieuwe combinatie ve r
scheen in ons land in 1947 
onder de naam Caltex, de 
California Texas Oil Com
pany. In 1967 werd Caltex 
weer ontbonden. De Texas 
Company ging verd er als 
Texaco en Soca! verkocht 
haa r produkten onder d e 
naam Chevron. In 1984 trok 
Chevron zich weer terug uit 
Europa en verkocht haar 
belangen aan Texaco, die 
daardoor in één klap van een 
achtste na ar een tweede 
marktpositie in Nederland 
oprukte. Het aantal tanksta
tions kwam daarmee van 180 
op 1200 . Een nieuwe huisstijl , 
System 2000, werd geïntrodu
ceerd voor deze gigantische 
ombouwoperatie. Het sinds 
1907 bestaande beeldmerk, 
een vijfpuntige ster binnen 
een cirke l, in 1909 voorzien 
va n de T van Texaco, kreeg 
een nie uw aanzien: een witte 
door neon verlichte ster, uit
gezaagd uit een rode plaat 
acrylaat. Als basiskleur voor 
de tankstations nam men 
donkergrijs. Het eerste en 
tevens grootste station van 
Texaco in deze nie uwe huis
stijl kwam te staan aan de 
A13 te r hoogte van Delft-Zuid 
en werd op 16 april 1986 
geopend. 

MOBIL, PRO
TECTHORSE
POWER Mobil 
De Standard O il Company o f 
New York (Socony) werd na 
de Anti Trust wet van 1911 
onafhanke lijk en breidde haar 
aktiviteiten vanu it de staten 
New York en New England 
sne l uit. In 1931 ging Vacuum 
Oil Company, Standard Oils 
belangrijkste exporteur van 
smeerolie, deel uitmaken van 

Socon y. Vacu um Oil had 
patenten op de merknamen 
Pegasus en Mobiloil. Na 1940 
werd de naam Socony
Vacuum gewijzigd in Socony
Mobil , spoedig gevolgd door 
Mobil O il naar het meest po
pulaire o liemerk. Als beeld
merk g ing het rode vliegende 
paard va n Pegagus OiJ die
nen, dat sinds 1956 minde r 
groot werd weergegeven 
onder de le tte rs Mobil. Zoals 
a lle 'Standard '-maatschappijen 
(zie Esso) werd ook bij Mobil 
de van de Amerikaa nse vlag 
afgeleide kleurencombinatie 
rood, blauw en w it toegepast. 
Pegasus is in de Griekse 
mythologie het strijdros van 
de Muzen die zijn berijders 
tot poëtische inspiratie aan
zette. 

BP, ON THE MOVE 
British Petroleum 
ontstond met kapi
taal van de Engelse overheid 
in 1909 als de Anglo -Persian 
O il Company. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd 
deze maatschappij door 
Groot-Brittanië overgenomen 
omdat Churchill nie t langer 
afhankelijk w ilde zijn van de 
Nederlandse Shell. In 1954 
kreeg de op het Midden
Oosten gerichte maatschappij 
de merkna am BP O il en 
breidde haar aktiviteiten uit 
over Europa, waaronder 
Nederland , gevolgd door 
Noord-Amerika. 

FINA 
De Belgische o liemaatschap
pij Petrofina , de Compagnie 
Financière Beige des Pétroles, 
startte in 1920 met de ver
koop van aardolieprodukten 
in ons land . In 1927 kreeg 
Nederland een eigen onder
neming, de N.V. Nederlandse 
Petroleum Maatschappij 
Purfina. Als eerste maatschap
pij plaatste Purfina een benzi
nestatio n aa n een snelweg 
(IJsselstein) e n werd bekend 
door de eigenzinnige statio ns 
van de architect S. van 9 
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Ra vesteyn. In 1935 vond een 
fu sie plaa ts met de Ame ri 
kaa nse o liemaatschappij 
Sincla ir e n verande rde de 
naa m in Sin fin a. Na de 
Tweede Were ldoorl og, in 
1947, werd de band met 
Sincla ir weer verb ro ken . De 
naa m Purfina keerde te rug. 
O m meer overeenste mm ing 
met de vest igingen in andere 
lande n te kriigen (Deutsche 
Fina , Norske Fina) heet de 
maatschappij s inds 1 oktober 
1963 Fina Nederland N.V. , in 
1973 gewijzigd in een B.V. 

Q8 
De Kuwa it 
Petrole um 
Corporation 
(KPC) werd in 
1980 o pgericht 
als staa tsbedrijf van Koeweit , 
een kle in welvarend land aan 
de Arabische Go lf met de op 
tvvee na grootste o lievoorraad 
te r wereld. In 1983 en 1984 
nam de KPC vrij wel a lle 
Europese bezittingen van het 
Ame rikaanse Gulf O il over. 
Zij deed toen ook haa r intre
de in Nederland als jo ngste 
olie maatschappij. Op 4 sep
te mbe r 1986 vo lgde de intro
du ctie va n her nie uwe merk 
Q8, ui t te spreke n als 'Kjoew
eet', ve rwijzend naa r het land 
va n he rko mst. Als beeldme rk 
werden naast de 'Q8' twee 
zeiltjes ge plaa tst, symbool 
voor de Dhow, een zeilschip 
waa rmee Koewe it tweed ui 
zend jaa r geleden haa r han
delswaar vervoerde e n waar
mee het de basis legde voor 
de econo mie van het land . In 
1994 vond een vernie uwing 
van het beeldmerk p laats, 
waarb ij de kleure n do nker
blauw en ivoor we rde n o pge
fri st met toevoeging va n een 
derde kleur: rood , een mix 

va n het fe lle signaa lrood uit 
he t verkeer e n het warme 
tomaa trood . Ook hun tanksta
tio ns maakten deel uit van her 
tota le 're trofir ' progra mma, 
gericht o p een lichte re, war
me re en dynamische r uitstra
ling: o nde r andere een smal
le re lui fe l met rode , d iffuus 
aangelichte accentstreep en 
rondere vormen. Q8 beschikt 
thans over zo'n 200 ta nksta
tio ns, 4% van het tota le aantal 
sta tio ns in Nede rland. 

BK 
Een wat vreemde eend in de 
bijt is BK-gas, die a ls a utogas 
levere nd bedrijf eigen LPG
sta tio ns heeft gebo uwd , maar 
la te r o nder de vle ugelen van 
de o liemaatschappijen is gaa n 
o pere re n. Firma Bessel-Kok, 
importeur van Renault O liën, 
zag begin jaren vijftig haar 
inko msten dale n toen de 
o liemaatschappije n steeds 
meer streefden naa r een 
to taalpakket, inclusie f olie . In 
Amerika werd al s inds de 
jaren dertig her zogenaa mde 
Lique fi ed Petroleum Gas 
(LPG) , een vloeibaar gas
me ngsel van propaa n en 
butaa n, be nut voor huishou
de lijk gebruik in afgelegen 
gebieden . Voor 1940 vonden 
er expe rimenten plaa ts in 
Dui ts land en Italië met dit gas 
e n tijdens de oorlogsjaren 
werd in Nederland gebruik 
gemaakt van alle rl ei soorte n 
gas a ls noodbrandsto f. Na 
1945 kwam de be nzinetoe
voer weer op gang en Esso 
en She ll fakke lden in Pern is 
het gas af als nutteloos bijpro
dul<t. Bessel-Kok zag wèl 
brood in LPG en sloot een 
leveringscontract af met de 
Duitse oliemaatschappij Aral 
in Bochum. Oktober 1954 
vond bij een Amste rdamse 

ga rage de eerste LPG-afleve
ring plaats. Een jaa r later pre
senteerde Bessel-Ko k plannen 
voor 12 afl everstations. Als 
logo werd gekozen voor een 
cirkel met de le tte rs BK, 
rechts doorsnede n door drie 
'd ropjes ' met de letters LPG 
afzonderlijk . De blauwe kle ur 
verwees naar Ara!, de drie 
ru itjes naar Intern atio na l 
Ha rvester, de levera ncie r van 
LPG-trucks . Va nwege de 
vorm werd het logo late r 'de 
sle ute l' genoemd . Naast 
b lauw was aluminium, refe re
re nd aan de gasta nks, de 
tweede bedrijfskl e ur. Als afl e
verzuil werd de klassieke 
Tokhe im benzine po mp 
gebruikt. De statio ns zelf 
bestonden uit s impe le glazen 
dozen. In 1960 had BK al 100 
sta ti o ns, tien jaar later het 
du bbe le aantal. Concurrentie 
va n de oliemaa tscha ppijen 
o ntstond. Ca ltex kwam in 
1958 als eerste met 16 sta tio ns 
waa r ook autogas werd 
gekocht. Esso volgde met 16 
en She ll in 1959 met 25 sta
tio ns. Samenwerk ing werd 
gezocht met Gulf e n Mobil. In 
1971 nam She ll a ll e aandelen 
van BK over en Ara! werd 
afgekocht. Na de o liecrisis 
va n 1973 brake n gouden tij
den aan voor BK. Nadat in 
1974 het verbod tot gecombi
neerde verkoop van benzine 
en autogas aan de rijkswegen 
werd opgeheven, trok BK in 
bij de tankstations. Vooral bij 
She ll was ze kind aa n huis . In 
1978 werd het beeldmerk ver
nie uwd: de b la uwe le tters BK 
met erboven in blauwe, 
omgebogen band de te kst 
'autogas' en eronde r in groe
ne (milie u!) band de te kst 
'apparatuur' . 

lilit/ff/ 
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BENZINESTATIONS IN NEDERLAND 

In 1896 verscheen de eerste 
auto, een Benz, op de Neder
landse wegen en omstreeks 
1900 reden er zo' n honderd 
automobielen rond van 
Duitse en Franse rnakelij. In 
1906 hadden Amsterdam en 
Den Haag bijna 200 auto 's, 
gevolge! door Rotterdam, 
Arnhem (75), Nijrnegen (66) 
en Utrecht. Na een schuchter 
begin was de groei van het 
automobilisme niet meer te 
stuiten: het aantal auto's steeg 
van ruirn 11.000 in 1920 tot 
113.000 in 1930, en aan de 
vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog bezat Neder
land al 158.000 personen- en 
bedrijfsauto's. 
Na 1900 gingen progressieve 
rijwielhandelaren in de grote 
steden auto's importeren, ver
bouwden hun zaak of richtten 
nieuwe garagebedrijven op. 
Een van de oudste nog 
bestaande garages, compleet 
met a utomobilistische versie
ringen, dateert uit 1913 en 
staat op de hoek Wittevrou
wenstraa t en Riclclerschap
straa t in Utrecht. 

De plotselinge vraag naar 
benzine overrompelde de 
o liemaatschappijen. 
Petroleum was sinds de eerste 

12 oliewinning in Amerika in 

1859 het belangrijkste aard
olieproclukt en werd gebruikt 
als lampolie voor huisverlich
ting. Nog tot 1900 werd ben
zine als waardeloos bijpro
clukt afgefakkeld, maar toen 
in 1911 de eerste T-Ford als 
massaprodukt van de loop
band afrolde, kon zich een 
nieuwe lucratieve benzine
markt ontwikkelen. Een be
langrijkere drijfveer voor de 
benzineverkoop was in de 
beginperiode de sterk vermin
detcle afname van petroleurn 
door de opkomst va n de elec
trische verlichting en het 
stadsgas. 
Import van Amerikaanse olie 
vond aanvankelijk plaats in 
houten vaten (barrels) via 
Antwerpen, spoedig gevolgd 
door Rotterdam, dat zou uit
groe ien tot werelds grootste 
oliehaven. 
In 1905 begon de American 
Petroleurn Cornpagny (APC, 
late r Esso) met de verkoop 
van benzine in ons land, 
gevolgd door She ll (1907) en 
Texaco (1911). Hun fijnmazig 
petroleum-distributienet van 

centrale opslagcentra naar 
depots langs spoor- en water
wegen en de detailverkoop 
door straatventers en winkels 
(drogisten, rijw ielbedrijven) 

werd nu ook voor de benzi
neverkoop gebruikt. De 
Nederlanclsche Automobiel 
Cl ub stelde voor haar leden 
een lijst samen van drogisten 
die benzine konden leveren. 
Benzine, verkocht in b likken 
van tien liter, was echter een 
veel explosiever goedje clan 
petroleum. Bij de regionale 
depots, die na 1910 in ons 
land verrezen, werd de benzi
ne aanvankelijk opgeslagen in 
cilindervormige tanks, die op 
twee rneter hoge bakstenen 
of gietijzeren zadels waren 
geplaatst. Na 1920 ging men 
over op ondergrondse tanks. 
Niet alleen vanwege het 
explosiegevaar, maar ook ter 
waarborging van de 'versheid' 
van de benzine , verzegelde 
men de tanks en de blikken 
zorgvuldig. De loodsen, waar
in het pompbuis, het vu ll o
kaal en de opslag van benzi
neblikken werden onderge
bracht, waren opgetrokken 
uit een staalskelet met golf
platen. Bij de toen snel veran
derende marktsituatie konden 
de verkooppunten op een
voudige wi jze verplaatst wor
den . De APC had depots met 
50.000 liter tanks. Chauffeurs 
en wagenknechten moesten 
de grond rond de loodsen 
onkruidvrij houden en moch
ten die bebouwen met bloe
men, aardapppelen of groente 
voor eigen gebru ik. De in 
1908 geopende gloednieuwe 
garage van K. Lancleweer aan 
de Biltstraat te Utrecht had op 
de binnenplaats een noviteit , 
die door de 'Revue der 
Sporten' in dat jaar als 'benzi
ne-huisje' werd omschreven: 
een houten keet, waarin een 
1000 liter grote explosievrije 
opslagtank stond. 
De aan de klant verstrekte 

Garage Wittevrouwen
straat/Ridderscbapsweg 
te Utrecht uit 1913 
foto A. Bos. 



Het benzinehuisje van 
garage Landweer aan 
de Biltstraat te Utrech t 
in 1908. 
foto Revue der Sporten. 

De eerste straatpomp 
van Gilbert & Barker, 
omstreelis 1925. 
foto Esso-archief 

benzineblikke n moesten op 
houten rekken in een kluis 
van metselwerk of beton 
bewaa rd worden. De auto mo
bilist mocht thuis een beperk
te hoeveelheid benzine (150-
300 liter) in voorraad hebben. 
Nog in 1926, toen de APC in 
Nederland de afdeling Ben
zine oprichtte, had alleen al 
deze maatschappij 135.000 
benzineblikken bij de garage
bedrijven in o mloop' 
De eerste tankauto van de 
APC verscheen in 1919 en 
had een capacite it va n 1500 
lite r. Stalknechten, koetsiers 
en paardewagens maakten 
plaats voor chauffe urs, mon
teurs en tankauto's, waarva n 
de inhoud tot 7000 liter in 
1930 zou oplopen. 

DE STRAATPOMP 
Begin jaren twintig ging me n 
vanwege het brandgevaar 
ondergrondse tanks aanleg
gen met daarboven benzine
pompen. Deze eerste mecha
nische pompen moesten als 
een waterpomp met de hand 
bediend worde n en hadden 
een volumetrisch meetsys
teem. Het waren hoge giet
ijzeren pompen, bekroond 
door een glazen, elektrisch 
verlichte bol, waarop de 
merknaam kwam te staan. 
Esso koos voor de pomp van 
Gilbert & Barker (1912), een 
dochteronderneming van 
Standard Oil. De straatpomp 
va n Shell , een gietijzeren 
veelhoekige zuil met base
ment en een kroontje 
(Koninklijke Shell!), werd 
voor het eerst in 1920 opge
steld voor het deftige hotel 
Pabst te Zeist aan de weg 
Utrecht-Arnhem. De decora
tieve pompen werden een 
nieuwe toevoeging aan het 
straatmeubilair en kwamen 
als blikvanger voor drogiste
rijen, rijwielzaken, garages, 
cafés en hotels te staan. 
De argwanende automobilist, 
gewend aan de verzegelde 
benzineblikken , ontving het 
nieuwe apparaat, waardoor-
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heen onzichtbaar en oncon
troleerbaar de benzine zijn 
tank instroomde, met ge
mengde gevoelens. Om dit 
wantrouwen weg te nemen 
voorzag men de pompen van 
twee zichtbare glazen meetre
servoirs. Zo kon de klant zijn 
benzine zien opborrelen om 
per vijf liter in de tank te ver
dwijnen. Dit type pomp 
gebruikte men ook voor ben-

zinetankwagentjes (180 liter), 
zogenaamde 'wheeltanks', die 
overdag op het trotto ir wer
den gezet en 's avonds weer 
naar binnen gerede n. De 
attractivite it van de 'visible 
pumps' werd verhoogd toen 
de maatschappijen hun benzi
ne gingen kleuren: Shell was 
oranje, Purfina blauw en Esso 
rood. Same n met de toene
mende reclameborden in de 
loop van de jaren twintig was 
deze kleur-identificatie de 
eerste uiting van de merken
binding. 

EVOLUTIE VAN DE BENZI
NEPOMP 
Begin jaren twintig domineer
de de deftige mechanische 
handpomp met verlichte bol, 
in 1925 opgevolgd door de 
pomp met kijkglazen , het 
straatbeeld. De eerste 'volu
metrics' van Gilbert & Barker 
werkten snel, maar waren 
onnauwkeurig. Bij de 'visi
bles' moest men eerst het vat 
vullen en kon men pas daar
na tanken. Tijd speelde toen 

nog geen rol en het autover
keer, voorname lijk bestaande 
ui t rijke liefüebbers, stelde 
begin jaren twintig nog niet 
veel voor. Terwijl in Amerika 
maatregelen tegen straatpom
pen werden voorbe re id van
wege hun brandgevaar bij 
verkeersongelukken , oordeel
de de Benzinecommissie in 
1923 'dat kans op vernieling 
niet groot is, zeker niet groot
er clan voor een straatlantaarn 
o f halteplaats'. 
In 1924 verscheen aan het uit
e inde van de pompslang de 
eerste pistolen met automati
sche afsluiter om de benzine
toevoer nauwkeuriger te kun
ne n regelen. 
In 1927 lanceerden enkele 
Amerikaanse fabrikanten, 
waaronder de Tokheim 
Corpo ration, een elektrische 
pomp die veel sneller, veiliger 
en nauwkeuriger werkte: een 
door een e le ktro motor aange
dreven zuig-perspomp voerde 
de benzine via een vloeistof
meter door de slang . Een 
klokwerk registreerde het 
aantal liters. De bediende 
hoefde nu niet meer zelf te 
pompen: deze 'clockface dia! ' 
pomp schake lde zichzelf 
ele ktrisch in zodra hij het pis
tool uit de houder nam en de 
trekker overhaa lde . Wat 
moest worden betaald werd 
na het vullen uitgerekend, 
waarna de klok voor de vol
gende klant weer op nul 
gezet diende te worden. Om 
de vaak terecht wantrouwen
de automobilist gerust te stel
len had de zijkant van de 
inmiddels rechthoekig gewor
den pompkast een kijkglas, 
waarin een rotortje begon te 
draaien zo gauw werd 
getankt. Soms was er ook een 
bel ingebouwd die klonk bij 
iedere liter benzine. 
Halverwege de jaren dertig 
kwam deze e lektrische pomp 
op de markt. 
Eind jaren dertig werd het 
'uu1werk ' vervangen door een 
te lmechanisme, dat behalve 
de getankte hoeveelheid ook 13 
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de prijs per liter en het te 
betalen bedrag aangaf. 
Zwaartekracht voor het over
hevelen va n de benzine was 
niet meer nod ig e n het hoge 
zuiltype werd vervangen door 
het koelkastrnodel met de 
afgeronde hoeken. Tijdens de 
magere na-oorlogse jaren kon 
nauwkeurig 'voor een tientje 
benzine' getankt worden. De 
kreet 'fil l d'er up' was toen 
a lleen nog weggelegd voor 
de Amerikanen met hun dor
stige auto 's en goedkope ben
zine . 
In 1954 verscheen de dubbe l
pomp die twee soorten benzi
ne (super en normaal) kon 
afl everen. Deze werd in 1961 

opgevolgd door de blencl
pomp die verschillende 
mengsels leverde. 
In 1971 introduceerde Esso 
de selfservice: de zelfbecl ie
ningspomp, waarmee al tien 

14 jaar was geëxperimenteerd, 

kreeg in de jaren tachtig een 
digitaal telwerk e n va rieerde 
qua vormgeving van tafel- to t 
kastmodellen , al of nie t met 
oprolbare slangen. De straa t
pomp op het trottoir voor de 
drogist is clan geëvolueerd tot 
een opstelling van tienta llen 
pompunits onder gigantische 
luifels langs sne lwegen. 

HET POMPEIIAND MET 
KIOSK EN LUIFEL 
In 1905 verscheen in de 
Verenigde Staten het eerste 
benzinestation, een paar 1aar 
late r gevolgd door de eerste 
serie drive-in fillin g stations . 
Terwijl in ons land in 1920 de 
straatpomp kwam, had 

Amerika al de beschikking 
over 15.000 benzinestations, 
veelal nog eenvoudige prefab 
gebouwtjes in een ijzerske let 
volgens een standaardont
werp. 
In de jaren twintig werd met 

het nieuwe bouwtype in 
Amerika volop geëxperime n
teerd. Voor de residentiële 
buitenwijken ontwikkelde een 
maatschappij een middle-class 
Engels cottage type, e lders 
kwamen stations in de 
Spaanse missie-stijl. Classic 
Revival elementen deden hun 
intrede met dorische zuilen 
onder de luife ls. IV!erkbinding 
door standaardontwerpen, 
logo's en kleurenschema 's 
o ntstond. Het benzinestation 
werd 'a ho me, far away from 
home'. Rond 1930, aan de 

vooravond van de crisisjaren, 
verschenen cl e meest extra
vagante stations in de vorm 
van w igwams, pagoda's, kas
tee ltjes, piramiden en zelfs 
Hollandse windmolens' 
Gebouwtjes in de vorm van 
een grote zeeschelp (S hell
logo) of als een 'opgebla zen' 
benzinepomp namen de nieu
we 'a utomotive architecture' 
wel heel letterlijk op. 

Neem me niet kwalijk . 
ik dacht dat het een benzine
station was 

Esso-straatpomp met 
'schuur' garage te 
He/voort, omstreeks 
1930 
foto Esso-archief 

De 'clockwise dia/' 
pomp van Esso te 
Zoeterwoude in 1938. 
foto Esso-archief 

Electrische pomp van 
Esso te Nijmegen in 
1932 
foto Esso-archief 

Spotprent uit het 
maandblad Esso van 
september 193 7 



J-Jet eerste kioskmodel 
uan .Esso te Utrecht. 
foto Esso-archief 

De R.K. Kerk aan de 
Utrechtseweg Le Zeist als 
benzinestation om
streeks 1940. 
f oto Esso-archief 

Pompeiland met V-lui
.Jè! te Velp in 1939 
.Jàto Esso-arch ief 

Nederland was nog onbekend 
met deze wega rchitectuur en 
van extreme vormgeving 
zoals in Amerika was in ons 
land geen sprake. Eind jaren 
twintig g ingen de oliemaat
schapp ijen zich meer met hun 
presentatie aan de klant bezig 
houden. De American 
Petroleum Compagny (APC) 
opende in 1924 haar nieuw, 
monume ntaal hoofdkantoor 
in Den Haag en richtte va n 
hie ruit in 1926 haar Auto 

Hu lpdienst op als service èn 
klantenbinding. Een jaar later 
introduceerde de APC de 
moto ro lie Essolube . Niet 
alleen kl anten, maa r ook de 
vele particuliere ondernemers 
moesten aan het eigen merk 
gebonden worden om de ver
koop te verhogen. Goede ser
vice en bedrijfspresentatie 
werden belangrijk, niet in de 
laatste plaats door de toene
mende kritiek op de chaoti
sche reclames en smerige 
garagebed rijve n langs de 
wege n. Zo stond er te 
Loenersloot nog tot 1953, 
toen Esso het Dudok-station 
aan de Rijksweg 2 opende, 
een bont beschilderde 
woning met station voorzien 
va n oude mijnen als versie
ring. Maar he t 'ergst wat op 
d it gebied gepresteerd is', 
schreef H.B . Bakker van de 
Rijkswate rstaa t in 1953, 'is 
misschien he t geheel in 
kake lbonte kleuren opschil
de ren van een voormalige 
kerk langs de Rijksweg tussen 
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De Bilt en Zeist, welke a ls 
garage met service-station 
werd ingericht'. 

Na 1930 g ing de oude straat
pomp plaatsmaken voor de 
'clockwise' benzinepomp, die 
samen met een in dezelfde 
vorm uitgevoerde water- en 
luchtpomp op een pomp
e iland werd gezet. Voor de 
motorolie kwam tussen be ide 
pompen een vitrine die van 
een luife ltje boven het pomp
e iland werd voorzien. Het lui
feltje was in eerste instantie 
bedoe ld o m de pompbedien
de tegen regen te bescher
men, maar kon ook vergroot 
worden als auto-overkapping. 
Bovendien was het uitermate 

geschikt voor reclame-uitin
gen. De vitrine kon uitgroe ien 
tot een kiosk, als kantoortje 
en eenvoudige verkoopruimte 
voor de pompbediende. 
Dergelijke e ilandpomp-opste1-

lingen langs de weg, al of niet 
me t e n op- en afrit , wa ren 
de eerste benzinestations in 
ons land en beheersten tot 
1937, toen de Verkeerswet 
tegen lintbebouwing van 
kracht werd , het straatbee ld. 
Maa r nog in 1953 stonden e r 
op een wegvak van vijf kilo
meter, tussen Soestdijk en 
Amersfoort, maar liefst 24 van 
dergelijke stationsl 
Ta lloze vitrines, kiosken en 
luife ls in a lle rle i vormen ver
rezen in de jaren dertig langs 
de wegen. Vanwege de regel
matige verpl aa tsingen beston
den zij vaak uit goedkoop, 
demontabe l materiaal als gas
buizen e n golfplaat. Architect 
S. va n Ravesteyn kreeg van 
Purfina in 1935 zijn eerste 
opd racht: een uitneembare 
luife l voor een benzinestation 
in Ede. Van de Geldersche 
Schoonheidscommissie mocht 
hij echter geen luifeltje in 
golfplaat maken. 
Kriti ek op de luife ls kwam 
niet a ll een van de schoon
he idscommiss ies . In het 
dealersblad 'Shell-Se1vice' uit 
1939 werd onder de kop 
'Luifels o f geen luife ls' met 
kl em gewaa rschuwd tegen 
teveel reclame die 'land
scha ps- en stedenschoon 
bederven'. Esso had begin 
1938 al een handleiding 'ter 

verbe tering van aanzien en 
service-verleening van 
'Standard '-garages ' uitgegeven 
met zeer gedeta illeerde richt
lijnen voor kleurgebruik ( 'fris
sche Standard-kleuren ') , recla- 15 
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Ronde hetonlui/èl te 
Hilversum omstreeks 1950. 
foto Esso-archief 

me (uithangborden als 'eye
catchers'), indirecte verlich
ting, pl aatsing van pompeilan
den, service-attributen enz. 
Na de oorlog verving Esso 
haar rechthoekige kiosk voor 
een meer elegante, afgeronde 
versie, die als prefab (staal en 
glas) afgeleverd werd en 
waaraan een kle ine , eveneens 

16 gebogen betonnen luifel aan 

toegevoegd kon worden. Dit 
service-kantoortje tussen twee 
pompen promootte Esso als 
blikvanger en waardevolle 
etalage, die vooral 's nachts 
met de helder wit aangestraa l
de kap goed zichtbaar was en 
waarin de bediende 'een stille 
reclame vormt voor de vlotte 
service, die hij namens Uw 
bedrijf verleent' (sic) . Na 1952 

Voorbeeld van Esso voor een 
model-benzinestation 
omstreeks 1938 volgens het 
glazen kioskmodel. 
foto Esso-archüf 

Esso-kiosk met gebogen luifèl 
te Zwolle omstreeks 1950. 
foto Esso-archief 

verving Esso d it type kiosk 
door een drieta l eenvoudiger 
vormen , waaronder het 
Dudok-type. 

HET FILLING- EN SERVICE
STATION 
Behalve nieuwe garages met 
showrooms en benzinepom
pen , verrezen begin jaren der
tig aarzelend de eerste benzi-



Omslag uan een Esso
handleiding met op de 
achtergrond haar 
hoofd/ea ntoor in Den 
Haag. Omstreeks 1947 

nestations. Behoefte aan nie u
we stations ontstond toen de 
rijkswegenplannen van 1927 
en 1932 langza merhand tot 

u itvoering kwa men. De kos
ten van de rge lij ke dure insta l
laties konden niet langer door 
de enkeling opgebracht wor
den en o liemaatscha ppijen 
speelden hie rop in. 
Aanvankelijk bouwden zij de 
stations in eigen beheer, maa r 
dat bleek niet e rg winstge
vend te Zijn. Zij konden 
name li jk slechts g ratis service 
geven om hun relaties (ga ra 
ges) niet in het harnas te 
jagen . Het was clan ook in 
deze crisisti jd minde r riskant 
en winstgevender om door 
pacht- en huu rkoopcontracten 
particuliere onde rn emers aan 
zich te binden. Zo wa ren de 
maatschappijen verzekerd van 
afzet van hun produkten en 
hadden zij meer greep op de 
wijze van ve rkoop en service 
bij hun stations. 

HET VOOROORLOGSE 
LUIFELSTATION 
Om de toenemende concur
rentie het hoofd te bieden 
werd uniformiteit in uitvoe
ring, recl ame en bediening 
essentiëe l. Esso stelde in een 
fraai uitgevoerde handleiding 
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van net na de oo rlog, dat de 
automobi list 'zijn ' station 
reeds van verre moest kun
nen herkennen 'aan bouw
trant, aan de kl eur, aan de 
p laatsing de r pompen'. 
Geadviseerd werd een plaat
sing op de hoeken van een 
kruispunt, aan de rechte rzijde 
van een uitvalsweg nabij stad 
of dorp of in de buitenbocht 
va n een weg. Vervolgens 
werd met een serie fraai uit
gevoerde vogelvlucht-aqua re l
len di verse typen stations 
gepresenteerd . Deze ontwer
pen waren nog gebasee rd op 
Esso 's eerste benzinestations 
van rond 1933, die op hun 
beu rt rechtstreeks afge leid 
waren va n de Amerikaanse 
voorbee lden van Standarcl O il 
van omstreeks 1930. 

Het eerste type van de APC 
(Esso) bestond uit een in gele 
steen gemetseld gebouw tje 
met grote, halfronde etalage 
van ruitjes in smalle staalpro
fi elen onde r een halfronde 
luifel op twee stalen pijle rs 
(Lijsterbesple in , Den Haag, 
1934) . Dit type werd in ver
schillende varianten uitge
voerd. Bijzonder fraai was het 
station aan de Statenweg te 
Rotterdam met een geheel 
glazen ge bouwtje . Voor een 
landelijke omgeving werd de 
grote luifel voorzien van een 
flauw hellend schilddak, zoals 
het Nedam-station bij Roe r
mond , richting Eindhoven. 
Voor een wegkruising werd 
het halfronde gebouwtje 
voorzien van twee luife ls me t 
een doorlopende rand en een 
gemetse lde , cirke lvormige 
voortzetting va n het kantoor
tje boven de lui felpart ij . Begin 
jaren tachtig verdween zo 'n 
type in Scheveningen 
(Zwolsestraat), maar het uit 
1933 daterende station aan de 
Keulse Poort in Venlo staat er 
nog, zij het ernstig gem utu 
leerd: in 1956 kwam aan de 
achterzijde een doorsmeer
ruimte en in 1958 werden de 
luifels gesloopt. 

Het inte rieur van deze vroege 
stations was zakelijk: lino
leum op de vloer, tegels en 
witgestucte muren, een ko len
haard en stalenbuis meube
len. Interessant is dat Esso in 
haar naoorlogse Dealers 
Manua l dit type afbeeldde als 
zijnde 'European» Kenne lijk 
vanwege de grote luife ls te r 
bescherming tegen regen. 
Ook in Duitsland werd zo 'n 
'vleuge ltype· gebouw d, en 
wel als eerste benzinestation 
van de He ichsa utobahn in 
1937 nabij Fra nkfurt. 
Ook ande re maatschappijen 
kwamen midden jaren de rtig 
met dergelijke luife lsta tions. 
She ll had een sterk op dat 
van Esso gelijkend sta tion, 
echter met een rechthoekige 
luifel zoa ls haa r Amerikaanse 
type. Texaco kwam in 1936 
met het spectaculair statio n 
'Auto-Palace ' aan de 
Graafseweg te Nijmegen naa r 
ontwerp va n B.J. Meerman en 
]. v.d. Pi jl!. Dit toen als 
'modernste tankstation in 
Nede rland ' gestempelde 
gebouw bleef echter een uni
cum met haa r hoge lichtto ren 
en cirke lvormige luifel. 

NAOORLOGSE 
AANPASSINGEN 
Na 1935 begon de uitvoeri ng 
van de Rijkswegenplannen uit 
1927 en 1932 geleidelijk op 
ga ng te komen en Rijkswate r
staat ste lde in 1938 voorschrif
ten vast voor nieuw te plaa t
sen benzinestations . 
Demontabele stations ginge n 
plaats maken voor permanen
te ge bo uwen. De cha os van 
e igen bo uwse ls bleef echte r 
toenemen, reden voor de 
Bond Heemschut om in 1939 
een commissie 'De weg in het 
landschap' op te richte n. Zij 
vond wel dat benzinemaat
schappije n hun gebouwen 
behoorli jk vormgaven en dat 
'de nieuwe architectuur met 
hare strakke, zakelijke lijnen 
recht van spreken heeft ', maar 
uitte kritiek op de ontsie re nde 
reclames en het 'vaak over- 17 
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13enz inestalion als ,f5 lasarcbi
tectu11r aa n de Statenweg in 
Rotterdam omstreeks 1935. 
foto Esso-a rchief 

J:,!;so-s!alion met dubbele luifel 
aan de Keulse poort Ie Venlo 
uit 1933 
foto Esso-a rch ief 

Benzines/ation uit 7934 aan 
de Lijsterbes/aan in Den 
Haag. 
foto Bsso-archief 

1-Jet Neda m -slation bij 
Roermond met aangepasle 
luifel. 
foto Esso-a rch ief 



Interieur van het 
station te Venlo in 
november 1933. 
f oto Esso-archie/ 

Het voormalige S/Jell
stalion uil 1949 aan de 
Eperweg 61 te Heerde. 
Thans leegstaand en 
met sloop bedreigd. 
foto Gelders 
Genootschap. 

dreven aa ntal pompen' va n 
particu lie ren. Voorts we rd 
geadviseerd de bedrijfskleu
ren aan te passen aan de 'zoo 
bijzonde re atmosferische 
k\eurschakeeringen van het 
Nederlandsche landschap', 
iets wat voo r de internatio
naa l operende maatschappij
en een onmogelijkheid was . 

Pas na de oorlog werden de 
oude wegenplannen weer 
opgepakt en met voortva
rendhe id nam men de uitvoe
ring van rijkswegen ter hand. 
Bepaald werd dar langs de 
snelwege n om de 10 tor 20 
km een benzinestation moest 
komen, waarbij de oliemaat
schappijen de helft van de 
nieuw te vestigen stations toe
gewezen kregen. Tn 1948 
wa ren e r al 100 langs de aan 
re leggen wegen gepland , een 
nieuwe uitdaging voor de vijf 
grote maatschappi jen (Esso , 
She ll , Ca ltex, Pu rfina en BP). 
De eer van het eerste benzi
nestation langs een rijksweg 
g ing naar Purfina: op 10 janu
ari 1948 werd het station aan 
de rijksweg 12 nabij Ijssel
stein geopend . Het ontwerp 
was van architect S. van 
Ravesteyn, die totaal 24 ben
zinestations voor Purfina zou 
bouwen. 
Deze de rde generatie benzi
nestations moest voldoen aan 
stringente Rijkswatersta ats
voorschrifte n: men mocht 
géén consumpties verstrek
ken , géén nevenbedrijven als 
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re paratie en doorsmeren uit
voeren, maar wel gratis water 
en lucht geven. Aanwezighe id 
va n een telefoo n en hulppost 
was ve rplicht , evenals een 

overstap-mogelijkheid voor 
automobiliste n. Om he t ver
keer niet te hinderen mocht 
het station slechts op indirec
te w ijze verlicht worden. 
Voorts moest het station vol
doen aan 'rede lijke e isen van 
inrichting, we lstand en uiter
lijk'. 
In een artikel over de 
'Vormgeving van benzinesta
tions' (1953) werd geadvi
seerd he t station , als centraal 
element temidden van op- en 
afritten, borden, lantaarns, 
pompen en vlaggen , in een 
uite rst sobere architectuur te 
houden zonde r onnodige 
detaillering. De voorkeur ging 
uit naar een w itte be ple iste
ring en een symmetrische 
indeling om de monumentali
teit te verhogen. Ook de lui-

fe lkwestie kwam ter sprake. 
Deze moest zo ijl mogelijk 
uitgevoerd worden me t enigs
zins gewelfd e vorm, niet ho ri 
zontaal, maar iets schuinaflo
pend over he t gebouw 
geplaatst. Het a rtike l werd 
geïllustreerd met voorbeelden 
van Esso en Shell stations. 
Beide maatschappijen haal 
den hun o ude, vooroorlogse 
ontwerpen weer uit de la en 
pasten deze aan. Shell g ing 
de lu ifel he ll end plaatsen en 
op de aa nsluiting met het 
gebo uw afronden. Een der 
laatste nog bestaande voor
bee lden va n dit elegante 
She ll-type vi nden we aa n de 
Eperweg 61 te Hee rde, een 
station uit 1949 dat ook in het 

genoemde artikel was afge
beeld. 
Men kwam tot de co nclusie 
dat aanpassing aan de (lande
lijke) omgeving meestal tot 
niets le idde. Voor het eerst 
werd het benzinestation als 
autonoom bouwtype opgeva t, 
niet in de laatste plaats moge
lijk gemaakt door de snelweg 
als nie uw verschijnsel1 

ESSO'S MODUIAIRE 
ONTWERP 
Esso kreeg k ri tiek op een 
k le in station aan de Amste r
damsestraa tweg te Utrecht 
vanwege de 'weinig stijlvolle 
1uife lconstructie ', maa r dit was 
slechts een incident. Deze 
maatschappij , die sta ndaardi
satie letterlijk en figuurlijk 
hoog in het vaa ndel had , 19 
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Een luifelstation uan ésso aan 
de Amsterdamsestraatweg te 
Utrecbt omstreeks 1950. Dit 
ontwe1p was een uitzondering 
op t:sso 's standaardtypes. 
foto Esso-arcbief 

Naoorlogs nonnaalt)1Je uan. 
Esso met luifel en uitgebouwde 
verkoopruimte, bestemd voor 
plaatsing langs de rijkswegen, 
maar spoedig vervangen door 
het Dudoktype. 
foto Esso-archie{ 

Hoe Esso in een brochu
re uil omstreeks 1947 
haar benzinestations 
niet naast maar op de 
nieuwe rijkswegen uoor
stelde. 

Naoorlogs luifel!oos basistype 
uan Esso te Bergum, bestaan
de uil een recbtboekig maga
zijn/je met balji-onde verkoop
ruimte. 
foto Esso-archief 



Esso-uariant aan de 
rand van een stad 
omstreeks 1947. 
foto .tSso-archief 

Hel nieuwe 'oblong box' 
zype van E'sso omstreeks 
194 7. Eenvoudige aan
eenscbakeling uan 
doorsmee1Tuimte, 
magazijn en verkoop
ruimte. 
foto Esso-arcbief 
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kwam me t een serie moduul- rechts een aa ngebouwde gla-
ontwerpen, die gebaseerd zen verkoopruimte als uitbrei-
we rden op haar vooroorlogse • } iing van de ha lfronde pui. 
type . Esso beschouwde het Een derde varianttype kreeg 
station niet als een gebouw
tje , maa r als een 'emplace
ment ', als een geheel van 
pompeilanden, beplanting en 
ove rkapping, waarbij het sta
ti on zelf een dynamisch ('er 
moet z.g . vaa rt in zitten') en 
uitnod igend ('glasa rchitec
tuur') ka rakter moest hebben. 
Grote nadruk werd gelegd op 
een indirecte verlichting, 
'welke als reclamefactor zeer 
be langrijk is' . De inleidende 
tekst van de eerder genoem
de aqua re ll en-uitgave e indig
de met: 'Tenslotte moet nog 
worden opge merkt, da t het 
geheel volstrekt niet een 
monumentaa l, doch naar de 
aard va n het bedrijf een 
streng fun ctioneel karakter 
dient te dragen '. 
Te rwij l deze uitgave een 
typologie gaf voor service- en 
fillingstations op verschillende 
soorten lo katies bij stad en 
dorp, werd voor de rijkswe
gen een modula ir uitbreidba
re serie gepresenteerd in een 
ande re , soberder uitgevoerde 
hand le iding uit omstreeks 
1947. Als basistype werd het 
rechthoek ige kantoortje met 
de halfronde glaspui geno
men. In het Friese Bergum 
kwa m zo'n type te staan. 
Voor een sne lweg werd een 
grotere variant als 'normaalty
pe' ontw ikke ld: het basistype 
voorzien va n een luifel met 

een aan de achte rzijde 
geplaa tste werkruimte met 
doorsmee rkuil erbij, waarbij 
als vie rde variant deze ruimte 
werd verhoogd ten behoeve 
van een hefbrug. 
Esso g ing bij deze stations uit 
va n de p laa tsing in een lande
lijke omgeving. Aanpassing 
me t behoud van het za kelijk 
karakte r 'is gevonden in het 
tegen e lkaa r afwegen van een 
hoogere en lagere bouwmas
sa'. 

OBLONG BOX 
Gelijk tijdig introduceerde 
Esso een ande r type, de zoge
naamde 'oblong box', een 
rechthoekige doos als station, 
waarin a lle functies werden 
ondergebracht. Dit ornament
loze, pu ur fu nctionele type 
werd door Walter Teaque 
voor Texaco voor het eerst in 
1934 ontworpen en refereerde 

aan de 'Inte rnational Style', 
die begin jaren dertig in 
Du itsland (Ba uhaus) was ont
staa n. Onder het motto 'less is 
more ' werd het servicestation 
een rechthoekig staalskelet 
met invulling van gestuct bak
steen, waa rbij de ondersche i
den fun cties (verkoop- , 
wacht-, doorsmeer- en was
ruimte) achter grote glaspuien 
sa mengevat werden. Spoedig 
kreeg dit type , in gemodu
leerd e vorm, een grote popu
larite it bi j andere Amerikaanse 
maatschappijen . Mobil voeg
de aan de doos een cirkelvor
mig kantoor toe als symbool 
voor het o lieva t en ontwikke l
de deze vorm to t een huisstijl , 
inclusie f ro nde pompen en 
idem luife ls. Shell accentueer
de de doos me t een toren of 
pyloon voor haa r beeldmerk. 
Ook Esso ging aa n een inter
nationale vormgeving werken 
en pakte voor haar nieuwe 
standaa rd type de 'colonial 
style' op door aan de doos 
een uitstekende lijst a ls 
kroon lijst onde r de bovenste 
muurstrook (attiek) toe re 
voegen . Tevens besloot de 
maatschappij de luifel voor
taa n te laten ve rvallen vanwe
ge de hoge kosten en de 
betrekke li jke nuttelooshe id in 
ons w inde rige klimaat. Vlak 
voor de oorlog experimen
teerde Esso al met di t nieuwe 
lu ife ll oze type in ons land, 
waa rbij de wa nden nog 
geheel o p Amerikaanse wijze 
bekleed werden met gegla
zuu rde tegels . In België kre
gen de eerste Esso-stations 
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van dit type (1949) nog een 
toren , in Frankrijk overheerste 
een eenvoudige gevelarchi
tectuur, te1wijl in Ita lië ge
streefd werd naa r een e lega n
te 'strea mlining' . 
Met deze 'doos met lijst' kon 
gemakkelijker worde n geva
ri eerd, getuige de sta tions te 
Hill egom en Velp. 
Terwijl Shell in 1953 met een 
doos onde r plat, uitsteke nd 
dak en ondiepe luifel kwa m, 
had Esso haar Amerikaanse 
'oblong box' alweer verva n
gen door een nie uw , Neder
lands type : het Dudok-sta tio n, 
dat tot 1964 in drie va ri anten 
werd gebouwd e n beoor
deeld werd als 'voorlopig een 
hoogtepunt in de ontwikke
ling va n het benzinestation '. 

UMCA IN DE JAREN VIJF
TIG EN ZESTIG 
Terwijl Esso en She ll een 
internationale standaa rdisa tie 
bij hun stations doorvoerde n, 
kwa men enkele andere maat
schapp ijen met unie ke o nt
werpen. Ook zij zochten 
beke nde architecten aan o m 
hun nie uwe stations doo r de 
welstandscommissies te lood-

22 sen. Architect S. va n Rave-

steyn, die via een relatie bij 
de Nederlandse Spoorwegen 
al voor de oorlog ontwerpen 
voor Purfina had gemaakt, 
verkondigde de meest ui tge
sproke n opvatting: 
'Ontsiere nd voor 'het land
schap'? Een onverdiende 
blaam, want da t landschap 
wordt door de weg zo sterk 
beheerst, zo sterk tot een 
nie uwe eenheid daarmede 
versmolten, dat het benzine
station e r o nverbrekelijk toe 
behoort, evenzeer als het 
bewegende lint van veelkle u
rige auto 's op de weg zelf', 
schreef hij in 1960 in he t vak
tijdschrift Bouw. In zijn ogen 
had de autoweg met zijn 
accessoires het Jandschar 'to t 
een nie uw karakter e n een 

nie uwe schoonhe id ' gebracht. 
Va n Ravesteyn was tege n he t 
volledig standaardiseren va n 
he t benzinestation ('elke situ 
atie biedt weer kle ine ver
schillen ') en zijn 24 ui tgevoer
de ontwerpen voor Purfina 
getuigden daar ook van. Een 
van zijn fraaiste stations, 
schuin op de as van de weg 
geplaatst om het 'voor de 
automobilist zo 'grijpbaar' 

mogelijk te doen zijn ', is het 
nog steeds bestaa nde be nzi
nestation (1957) te Arnhe m. 
Trots publiceerde Purfina in 
de jaren zestig haar stat io ns 
van Va n Ravesteyn èn van 
andere architecten op een 
e igen wegenkaart. 
Ook Caltex deed van zich 
spreken met ontwerpe n va n 
architect L. Rondeltap. Een 
vroeg ontwerp van hem was 
het kleine ronde statio n uit 
1952 aa n de snelweg bij 
Bunnik, dat in 1992 werd 
afgebroken. Rondeltap intro
d uceerde begin jaren zestig 
de luifel weer, nie t zozeer ter 
bescherming als wel o m een 
goede werkverlichting te krij 
gen en als drager va n neonre
clame, ter verhoging van de 
'stopping powe r' va n het be n
zinestation. De luife l a ls 
expressiemiddel werd type
rend voor de jaren zestig. 
Opgehangen aan vakwerk
spanten (Utrecht, \X'eg de r 
Vere nigde Naties , Caltex), 
o nde rsteund door houten 
laminaatspante n met sta le n 
profielbalken (Arnhem , 
Bakenbergseweg, Shell) of 
grote betonportalen (Ha re n, 
Rijksstraatweg, Purfina , archi
tect Bulder) verschenen e r 
luife ls als open pergo la 's 
(Maastricht, Oranje ple in), in 
de popu laire V-vorm 
(Arnhem, Schelmseweg, 
Purfina) o f als vergrote para
plu. De luifel van Rondeltaps 
Ca ltex-station in Rotte rdam 
aa n de Stadhoude rslaa n 
bestond uit een reeks pa ra
plu-luifels die met een 'atten
tiebalk' werden samengevat. 
Invloede n kwamen n iet a lleen 
uit Amerika, maa r toen ook 
uit Frankrijk, dat zich to t een 
toonaangevend a uto land 
(a uto routes) had ontwikke ld. 
In een the manummer van het 
Franse vakblad L'Architecture 
Française uit 1964 over auto
architectuur stond overigens 
het Rotterdamse station a ls 
be langrijk buitenlands voor
beeld afgebeeld . 
Het servicestatio n a ls gladde 

Esso Servicenter te 
Hillegom in 1955. 
Het 'oblong box-type ' 
met de uitstekende lijst. 
Verscbil!e11deji1 ncties 
in één doos samenge
vat. 
fo to Esso-arcbief 

Variant op bet 'oblong 
box-type ' met drive-in 
lu ifel en bovenwoning 
te Velp in 1955. 
foto Esso-arcbie( 



Het i11 1992 afgebroken 
Calte:x sial.ion aan de 
A12 Ie Bunnik uan 
archilect L. Rondel!ap 
uil 1952 
foto Rijksarch ief 
Utrechl. 

De{/i 7V Wijk, Shell 
Station (1968) naar 
ontweip vanM.E. 
Zwarls, anno 1995. 
/oio Ed Schulte. 

Esso poster van haar 
moderne tankstation te 
Ruyuen, 1990 
foto Esso-archief 

w itte doos raakte uit de gratie 
en kreeg schoon metselwerk 
met gewone houten raamko
zijnen. Met het gele idelijk ver-

dwijnen van de service en 
ga ragefaciliteit n schrompelde 
het gebouw weer in tot een 
kleine kiosk. 

ZELFBEDIENING ONDER 
DE LUIFEL 
In Los Ange les werd in 1947 
voor het eerst een zelfbedie
ningsstation geopend me t 21 
pompen en me isjes op rol
schaatsen voor de geldinning. 
In ons land deed zelfbedie
ning voor her eerst in 1962 
haar intrede, maar het duurde 
nog tot omstreeks 1970 voor
dat het zelfbedieningsstation 
definitief doordrong. Shell 
plaatste in 1968 in de Delftse 
TH-wijk haar eerste nieuwe 
station me t een grote uit 
'spaceframes' bestaande luifel 
naar ontwerp van haar 
bedrijfsarchitect M.E. Zwarts. 
Esso kwam in 1971 met haar 
eerste zelfbedieningsstation. 
Toen in 1973 de oliecrisis uit-
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brak, gingen de oliemaat
schappijen naar aanvuJJ ende 
inkomstenbronnen zoeken. 
De zogenaamde 'convenience 
shop', waa r snoep , snacks, 
frisdrank en bloemen voor de 
vrouw re koop waren voor de 
altijd haast hebbende automo
bilist, werd toegevoegd. De 
luifel werd g rote r voor het 
toenemend aa ntal zelfbedie
ningspompen en er half 
onder geschoven kwam de 
glazen doos voor de C-shop, 
de koffie-a utomaten, de 
kassa 's e n de toilette n. Als 
afhandelingspoorten van to l-

en grensposten werden de 
pompen vo lgens het 'rol l-gate' 
principe opgesteld. 
Schaalvergroting en door de 

economische situatie gedwon
gen standaardisatie sloegen 
toe. Het tankstation vond uit
eindelijk haar uniforme vorm: 
pompunits en een verkoop
doos onde r een grote luifel
bak, waarbij a lleen het logo 

en de bedrijfskleuren voor he t 
ondersche id van de merken 
zorgden. Her nieuwste station 
van Esso aa n de A1 3 te 
Ruyven (1990) kreeg een lui
fel van 66 meter. 
Niet tevreden met deze ano
nieme stations kwamen mid
den jaren tachtig enke le nieu
we ontwerpen. Shell nodigde 
enkele architecten uit, waar
onder M.E. Zwarts, die een 
futuri stisch high tecb tanksta
tion ontwierp . Een andere 
ontwerpe r kreeg echte r de 
opdracht: F. de la Haye rea li 
seerde in Schiphol een veel 
terughoudend er ontwerp. De 
belangrijkste w ijziging waren 
de pompeilanden , waarbij de 
slang geheel in de pomp ko n 
verdwijnen als antwoo rd op 
het slange nsnijden tijdens de 
boycotakties tegen Shells aa n
wezighe id in Zuid-Afrika . 
Begin iaren negentig kwamen 
de maa tschappijen met resty
lingsprogramma 's om hun sta
tions een 'menselijker' gezicht 
te geven: wa rmere kleuren, 
diffuse re verlichting en ronde
re vormen. 
Sinds de oliecrisis verdween 
het ene kl e ine station na het 
andere , een ingrijpende 
afbraakaktie die door de 
zware milieu-eisen alleen 

maar werd versneld . In no
time werd de 'automotive 
architecture ' uit de periode 
1930-1960 zo goed als geheel 
uitgewist. 
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HERBESTEMMING VAN 
BENZINESTATIONS 

De laa tste twi ntig jaar heeft 
een ongekende afbraak va n 
benzi nestations plaatsgevon
den. Niet minder clan 6000, 
de helft v~m het tota le 
besta nd in 1970, is verdwe
nen. Het waren voora l de 
kleinere stations va n oudere 
datum d ie ten prooi vie len 
aan ingrijpende saneri ngsak
ties sinds de o liecrisis van 
1973. Geconfronteerd met 
te ruglopende inkomsten gin
gen de oliemaatschappijen 
over op de bouw van grote, 
efficiënte ze lfbedie ni ngssta
tions me t win kels la ngs de 
snelwegen . Vele kle ine, vaak 
ma rginaa l renderende tanksta
tions la ngs de provincia le 
wegen werden opgedoekt. 

VERKEERSVEILIGHEID EN 
WEG RECONSTRUCTIES 
Door de grote verkeerstoena
me in de jaren zestig en de 
ste rke ui tbre iding va n woon
ke rnen moesten ingrijpende 
wegreconstructies u itgevoerd 
worden . Hogere verkeersvei
ligheidsnormen leidden tot 
nieuwe ing re pen: de vangra il 
ve rscheen en de rotondes op 
de snelwegen maakten plaa ts 
voor grote klaverbladen. Het 
verkeersple in Oudenrijn was 
in de jaren vijftig een zondags 
ui tje: wa nde lend vanuit 
Utrecht naar c.l e au to 's kijken 
of een praa tje maken bij het 
direct aan het verkee rsplein 
gelegen benzinestation. Dit 
onbezorgde bermtoerisme 
ve rc.lween in de jaren zestig al 
sne l en bij het n ieuwe klaver
blad paste geen rankstation 
meer. Wegomlegging, recon
structie e n verbred ing maakte 
het oude stationnetje to t een 
anachronisme temidden van 
het anoniemer worde nde ver-

24 keersgeweld . 

MILIEU-EISEN EN BODEM
SANERING 
Naast de hogere beveiligings
eisen door toenemende over
vallen zorgden de strenge 
milieu-we tten in de jaren 
tachtig voor de nekslag van 
de kleine stations . 
Veel pomphoude rs konden 
de verp lichte saneringskosten 
n iet betalen en moesten slui
ten . Zo kwamen de oliemaa t
schapp ijen mooi af van hun 
kle ine 'dealer owned ' stations 
en konden snelle r overgaan 
tot concentratie en schaalver
groting. Zij grepen de nood
zaak tot efficië ntie aan om 
uniforme huisstij len op nage
noeg identieke se lfservice-sta
tio ns door te voeren en 
defini tief af te rekenen met de 
vele eigenz innig vormgege
ven oude stations ui t de 
periode 1930 tot 1970. 

RECENT VERLEDEN BIJNA 
VERDWENEN 
Onder het slapend oog van 
c.le monumentenzorgers is in 
korte tijd praktisch een gehele 

categorie b ijzondere gebou
we n uit o ns recent verleden 
verdwenen. Van de 24 sta
tions d ie S. van Ravesteyn 

voor Fina ontwierp , zijn er 
nog twee over: een verbouwd 
en bijna afgebroken station 
aan de afslag naa r Sassenhe im 
en het fraaie statio n aan de 
Apeldoornseweg te Arnhem. 
Bijna waren alle 112 Esso-sta 
tions van W.M. Dudok ver
dwenen. Dankzij de inzet va n 
de eigenaar bestaat het uit 
1939 daterende Shell-station 
'De Blokhut' aan de Muider
straatweg te Diemen nog 
steeds. Praktisch alle Caltex
stations va n L. Rondeltap zijn 
verdwenen en zee r recentelij k 
is het Ca ltex-station te Haren 
(Gr.) van archi tect K.M.H. 
Bulde r uit 1959 onhe rkenbaar 
verbouwd . Nu is nog slechts 
op twee handen he t aantal 
resterende oude benzinesta
tions te tellen . Qua aanta l d us 
zeldzamer dan de romaanse 
kerken in ons land! 

HERBESTEMMING OF 
SLOOP 
Slechts zelden is een oud 
benzinesta tion nog in oor
spronke lijke staat. In Meppe l 

staat aa n de Burg. Knoppers
laan he t door architect 
Roosenbu rg ontworpen Fina
station met woningen. Ook 

Teteringen an no 1995. 
foto Ed Sc/J11/te. 



Benzinestation Haren, 
ontwerp K.H. Bulder 
1959 
foto Ed Scbulte. 

Geveltekening benzine
station Venlo 1933 
foto Gemeente-arcbie/ 
Venlo. 

Benzinestation aan de 
Rijksstraatweg te Haren 
tijdens de verbouwing 
1995 
foto Ed Scbulte. 

vindt men aan de Turfsingel 
in Groningen een voormalig 
Esso-station: bet laatste, zij 
het tijdens de bouw al aange
paste, tankstation in situ van 
het Dudoktype. 
Behoud van de resterende 
benzinestations is als uitdruk
kingen van ons recent, door 
toenemende mobiliteit 
bepaa ld verleden van belang. 
Slechts door herbestemming, 
door het geven van een nie u
we functie , kan een dergelijk 
gebouw behouden worden. 
Veelal is bij een benzinesta
tion de oppervlak te gering 
om alternatieven te ontwikke
len, of is de ligging zodanig 
dat slechts verplaatsing moge
lijk is tegen relatief hoge kos
ten. Bij de volgende voor
beelden is een alternatieve 
oplossing gevonden. 

VENLO, HET OUDSTE 
STATION IN NEDERLAND 
Aan de Keulse Poort te Venlo 
werd in 1933 door de Ameri
can Petroleum Company 
(Esso) een benzinestation 
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gebouwd. Een rond gebouw
tje met twee vierkante uitein
den als was- en toiletruimte, 
uitgevoerd in roodbruine bak
steen. In 1956 kreeg het een 
doorsmeerruimte en twee jaar 

1. 

later werden de karakteristie
ke luifels gesloopt vanwege 
de wegverbreding. Tot 1982 
was het in gebruik als VVV
kantoor, vervolgens als oefen
ruimte voor een muziekgezel
schap. Bij de verbouwing tot 
theehuis verving men de oor
spronkelijke sta len ramen in 
houten kozijnen. 
Tussen 1988 en 1994 was er 
een Indonesisch restaurant in 
gevestigd en sindsdien staat 
het leeg. In Venlo is men zich 
bewust van de waarde van dit 
oudste nog resterende benzi
nestation van Nederland. 
Oveiwogen wordt om het 
gebouwtje een functie te 
geven bij het nieuwe, erachter 
geplande museum voor 
geschiedenis en volkskunde. 

ARNHEM, DE LAATSTE 
ECHTE 'VAN RA VESTEYN' 
Aan de Apeldoornseweg te 
Arnhem is in 1994 een gees
teskind van Sybold van 
Ravesteyn ontsnapt aan de 

moderniseringsdrift van Fina 
dankzij de plaatsing op de 
gemeentelijke monumenten
lijst. Op advies van de ge
meente heeft toen de eige
naar contact gezocht met een 
stichting die atelierruimte 
voor kunstenaars in beheer 
heeft. Thans is het gebouw 
verhuurd aan een drummer. 

In principe is Fina bereid om, 
in ruil voor een andere loka
tie in de stad, het bijzondere 
gebouw weer in oorspronke
lijke staat terug te brengen. 

BREDA, EEN MONUMENTA
LE BROODJESZAAK 
Onopvallend aan de 
Teteringsebaan staat het uit 
1935 daterende voormalige 
benzinestation 'De Driehoek'. 
Gedeeltelijk is het station nog 
in gebruik als autohandel, ter
wijl de oorspronkelijke kiosk
ruimte een broodjeszaak is 
geworden. Bijzonder zijn de 
slanke hoge betonnen kolom
men en het betonnen dak. Er 
schijnen plannen te zijn om 
dit pand op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen. 

NIJMEGEN, VAN AUTO 
PAIACE TOT ARCHITECTEN
KANTOOR 
Aan de Graafseweg te Nijme
gen staat het enige benzine-
station, dat gerestaureerd en 25 
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wel voorkomt op de rijksmo
numentenlijst. Het werd in 
1936 voor Texaco ontworpen 
door B.J. Meerman en]. van 
der Pijl en kreeg de trotse 
naam 'Auto Palace'. Met de 
grote cirke lvormige luife l en 
de hoge lichttoren was het 
een voor ons land uniek 
voorbeeld van 'automotive ' 
architectuur. Door de recon
structie van de Graafseweg 
begin jaren zeventig kwam 
het sta tion wat achteraf te lig
gen, waardoor in 1977 de 
benzineverkoop werd ge
staakt. Een aannemer kocht 

ten. In 1986 kwam het op de 
monumentenlijst en de 

het gebouw om op het terrein gemeente kocht het gebouw 
woningen te kunnen neerzet- terug van de aannemer. 

Woningbouw was va n de 
baan. Gezocht werd na ar 
gegadigden voor aankoop èn 
restauratie. Uiteindelijk trok 
de aangezochte restauratie 
architect zelf met zijn kantoor 
in het gebouw en een volledi
ge restauratie volgde in 1993. 

Het Purfina-station uit 
1957 van Syhold van 
Ravesteyn anno 1994. 
foto Ed Schutte. 

Het enige nog in functie 
zijnde Dudok-station 
uil 1953 aan de 
Tur/singel te 
Groningen . 
foto Ed Schulte. 

Het Calte.x-station 'Auto 
Palace' uit 1936 voor 
de restauratie in 1994. 
foto Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. 
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