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De erfenis van een emailleschilder

De geschiedenis en ontwikkeling van pompstation Vermeulen

door Jeany van den Berg

Herinneringen, familieverhalen, archiefgegevens en krantenartikelen vor-
men de basis voor deze constructie van de geschiedenis van pompstation 
Vermeulen. 
Een knalrode oude benzinepomp met grote letters ESSO erop staat even 
voorbij de winkel van pompstation Vermeulen aan de Europa-allee. Voor de 
huidige eigenaar van het bedrijf, Freddie Vermeulen, is het een herinnering 
aan de tijd dat het bedrijf Vermeulen aan de IJsselkade gevestigd was. De tijd 
van zijn vader en zijn grootvader. Het bedrijf kent een lange geschiedenis. 
Freddie heeft van horen zeggen dat zijn opa Christiaan Vermeulen is be-
gonnen met de verkoop van petroleum. Uit een groot 200-litervat vulde hij 
voor de mensen hun petroleumbusjes bij. Exact weet hij het niet, maar zijn 
ouders, Adri Vermeulen en Annie Vermeulen-van Ommen weten veel meer. 
Zij vertellen dat het bedrijf nog een generatie eerder is begonnen, bij Fred-
dies overgrootvader Adrianus Cornelis Vermeulen en zijn vrouw Johanna 
Hendrika van der Werf.
Met die kennis begint een speurtocht met als belangrijke vragen: hoe is het 
bedrijf begonnen en hoe heeft het zich ontwikkeld?

De eerste generatie - de emailleschilder
Wie is deze Adrianus Cornelis Vermeulen? Hij wordt in 1876 in Dordrecht 
geboren als zoon van Christiaan Vermeulen, een blikslager. Hij is vermoe-
delijk met zijn gezin naar Gelderland verhuisd om te gaan werken in de 
ijzergieterij Vulcaansoord in Terborg, destijds gemeente Wisch.1 Zijn zonen 
treden in zijn voetsporen en krijgen daar ook werk.2

Op 1 mei 1896 komen Adrianus Cornelis en zijn twee jaar jongere broer 
Christiaan Marie in dienst van Berk (BK-fabriek) in Kampen. André wordt 
er decorateur en Chris plaatwerker.3 Samen wonen ze op Burgwal 112.4 
Waarom de broers vanuit Wisch naar Kampen kwamen? Misschien waren 
de  arbeidsomstandigheden er beter?5 Hoe dan ook, bij Berk konden ze een 
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blikslager en emailleschilder (zoals André zich ook noemt) goed gebruiken.6

André trouwt op 1 juli 1897 met Johanna Hendrika van der Werf. Een doch-
ter van een timmerman uit de Venestraat. Annie is bijna 17 jaar als ze trou-
wen. Ze is zwanger en André neemt zijn verantwoordelijkheid. Eind oktober 
wordt een meisje geboren, Maria Christina. Een vreugde of een zorg? In de-
cember van datzelfde jaar overlijdt het kindje. 
De eerste jaren van hun huwelijk kennen geen stabiliteit. André en Annie 
trekken van het ene adres naar het andere. Van Venestraat 4 naar Boven 
Nieuw straat 47 en weer terug naar Venestraat 4. Ook hun tweede kind, een 
jongetje, leeft slechts enkele maanden (1899). 
Een jaar later wordt Maria geboren, met haar wonen ze een tijdje aan de 
Vloeddijk 18 tot ze in april 1902 naar IJsselmuiden verhuizen. In IJsselmui-
den krijgen ze opnieuw een dochtertje, maar ook zij overlijdt na slechts 
twee maanden. 

De oude rode benzinepomp 
bij het tankstation aan de 
Europa-allee in Kampen.  
Foto Remy Steller.
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Anderhalf jaar later, op 31 oktober 1903 schrijven ze zich weer in Kampen 
in, op Venestraat 26. Dichtbij de ouders van Annie. Daar wordt in 1904 Jo-
hannes Simon geboren en met hem en Maria verhuizen ze rond 1905 naar 
Burgwal 16. Drie jaar later staan ze gehuisvest op Graafschap 11, dan hebben 
ze inmiddels ook zoon Christiaan gekregen (1906). Deze Christiaan zullen 
we later gaan volgen.

André en Annie krijgen na Christiaan nog twee zonen en een dochter. Met 
dochter Johanna Hendrika Jacoba (1916) is hun gezin compleet. Als zij ge-
boren wordt, woont het hele gezin inmiddels aan de Oudestraat, op num-
mer 228. En daar zullen André en Johanna ook blijven. In en bij dat pand 
ontstaat de zaak die nu, anno 2018, het bedrijf Esso Vermeulen is. Hoe? Dat 
blijft wat giswerk, maar met archiefgegevens kunnen we een plausibel ver-
haal construeren.
Gegevens over de bewoners van pand Oudestraat 228 leveren een beeld op. 
Ook al is de nummering in de binnenstad van Kampen in de beginjaren van 

Het pand Oudestraat 228. Foto: SNS Historisch Centrum, 
Walkateserie 1937.

Johanna Hendrika Vermeulen-van der Werf aan de kade bij 
de olievaten. Foto: familie Vermeulen.
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de 20ste eeuw nogal eens gewijzigd,7 (wat de speurtocht bemoeilijkte) er zijn 
gegevens over de bewoners te vinden.
Op Oudestraat 228 woonde van 1903 tot 1909 Hendrik Koops, winkelier/
schipper. Hij trok met zijn schip en gezin door het land, want zijn kinde-
ren zijn in verschillende plaatsen geboren en daar aangegeven. Had hij aan 
de Oudestraat zijn waladres? Een winkel? Verkocht hij brandstof en ande-
re scheepsbenodigdheden aan medeschippers? Hoe dan ook, uit het bevol-
kingsregister blijkt dat hij met zijn gezin in 1909 naar Zwolle vertrok. Het 
lijkt heel waarschijnlijk dat André en Annie woonruimte vinden in dat gro-
te huis waar ook Koops met zijn gezin zijn waladres had.8 

Beheert Annie de winkel van Hendrik Koops, of neemt ze zijn handel over, 
terwijl André dagelijks bij Berk zijn werk als decoratieschilder heeft? Het 
verhaal gaat dat hij in 1908 een zaak opende voor scheepsvictualiën en krui-
deniersartikelen.9 Het is aannemelijk. Kleinzoon Adri Vermeulen noemt zijn 
grootvader niet voor niets ‘een parlevinker aan de wal’. Wat extra inkom-
sten zullen welkom zijn geweest. Vermoedelijk zit daar de oorsprong van 
het bedrijf Esso Vermeulen. Een winkel en brandstof voor schepen, getuige 
een oude foto: APC - Scheepsvictualiën - Drogist- en Verfwaren - APC Gasolie. 
Andere foto’s laten zien hoe Annie jaren later aan de waterkant staat bij 
vaten olie, brandstof die bestemd was voor de schepen die aan de IJsselkade 
aanmeerden. Ze draagt een stevige lange overjas, haar werkkleding. In haar 
tijd moet er een olieput zijn aangelegd aan de kade.10 Jaren tien of twintig? 
Johanna Hendrika Vermeulen-van der Werf overlijdt in 1932, herinneringen 
aan haar heeft Adri niet. Wel aan zijn opa André. Hij ziet zijn opa nog zitten 
aan een bureau in de achterkamer, bezig om hoofdpijnpoeders klaar te ma-
ken. ‘Als jongetje hielp ik vaak mee. Ik kreeg dan van die doorzichtige zakjes 
en dan moest ik die poeders er met een schepje ingooien en dan zo vouwen 
dat ze in een bepaald aantal precies in een doosje pasten.’ 
Hij weet te vertellen dat opa zelf teerzalf en vaseline maakte. ‘Beneden in 
het huis aan Oudestraat 228 verkocht opa van alles: grutterswaren, spijkers, 
lucifers, koffiebonen, bruine suiker, bruine bonen en groene erwten. Er hin-
gen puntzakjes om de losse waren in te verpakken. Hij verkocht van alles 
aan de schippers die aan de kade aanlegden om brandstof te tanken. En daar 
hoorden ook allerlei scheepsbenodigdheden bij: dweilen, spijkers, moertjes, 
boutjes en keggen. De gang beneden stond vol met poetskatoen. Maar die 
brandstofverkoop was het hart van de zaak. En die brandstof kwam van APC, 
de American Petroleum Company.’ Adri spreekt dan over de jaren dertig en 
veertig. Opa André Vermeulen overlijdt in 1950, op zijn verjaardag. 
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Van APC via Standard Oil naar ESSO
De American Petroleum Company (APC) is de naam van een Ameri-
kaans-Belgisch-Nederlandse maatschappij die op het einde van de 19de 
eeuw ontstond - in 1891 voor Nederland en België - om producten van 
Standard Oil op de markt te brengen. Later is hiervoor de merknaam 
Esso ontstaan (naar de letters S en O van Standard Oil).
APC had terminals, opslagpunten en verkooporganisaties. In 1898 
werd verkoopmaatschappij De Automaat opgericht. In het begin wer-
den aard olieproducten in blikken geleverd: kerosine als petroleum 
voor verlichting. Antwerpen en Rotterdam hadden opslag voor respec-
tievelijk olie en benzine. Het vervoer naar de afnemers ging per spoor 
en verder met karren en vrachtwagens. Op karren die door paarden 
of honden werden voortgetrokken verkocht men de petroleum in 2-li-
terkruiken. Later kwamen er karren waarop een olietank was gemon-
teerd. APC leverde de kruiken om af te vullen. In 1905 werd gestart met 
de verkoop van benzine. In 1911 werd voor het eerst dieselolie op de 
markt gebracht. In 1912 kwam een einde aan het vervoer per houten 
vat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de hele handel van APC stil en 
na die oorlog stapte men over op gas en elektriciteit voor verlichting. 
Het gebruik van petroleum nam drastisch af. Daar tegenover nam het 
aantal motorvoertuigen toe.
Vanaf 1919 kreeg de Nederlandse tak van APC haar eerste tankauto’s 
en die gingen al snel ook de tankstations bevoorraden. België kreeg in 
1922 de eerste vaste benzinepomp. Daarna ging het snel met de ontwik-
kelingen. Doordat er vaste benzinepompen werden geplaatst hoefden 
de 10-literblikken benzine niet meer via een netwerk van opslagplaat-
sen worden verkocht. Onder de merknaam Standard verkocht men de 
benzine. In 1938 kreeg de Nederlandse tak van APC de naam Standard 
Amerikaansche Petroleum Maatschappij. Het Esso-merk wordt geïntro-
duceerd. In 1948 wordt de naam APC vervangen door Esso.11

De tweede generatie - de drogist en depothouder
Al voor het overlijden van André Vermeulen zit zijn zoon Christiaan ook in 
de zaak. In het adresboek van 1938 staat hij vermeld: C. Vermeulen, drogist, 
Oudestraat 224-I. Een drogisterij in dat pand? Nee, op nummer 224 woonde 
beneden een smid. De familie Modders, man, vrouw en elf kinderen. Boven 
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woonde Christiaan met zijn vrouw Aaltje van der Weerd. Daar is Adri als 
oudste zoon geboren. ‘Ik sliep op zolder in een klein afgetimmerd kamertje 
onder een onbeschoten dak. Met een smal trapje klom ik naar boven, maar 
ik vond het eng op die zolder. Soms had ik het niet meer van angst. Met een 
snoepje kregen ze me dan naar bed.’ 
Christiaan Vermeulen woont met zijn gezin dichtbij de winkel van Oude-
straat 228 en de brandstofhandel aan de kade. Hij heeft niet zoveel belang-
stelling voor de winkel. Zoon Adri: ‘Opa deed de winkel en vader zorgde voor 
de brandstofverkoop aan schepen. Ik herinner me hoe mijn vader de vaten 
met brandstof met zijn voeten naar de kade rolde. Met een handpomp wer-
den de schepen bevoorraad.’ 
Christiaan neemt de zaak over en wordt depothouder voor de brandstof-
verkoop van Standard Oil.12 Al voor de Tweede Wereldoorlog moet er een 
ondergrondse benzinebewaarplaats met bovengrondse aftapinrichting aan-
gelegd zijn door APC. Verkoop van brandstof aan vracht- en personenauto’s 
kwam later.13 Adri: ‘Mijn vader deed in de tijd dat we boven de smederij 
woonden de buitenboel, zoals we dat noemden. Mijn opa zat in de winkel. 
Schippers kwamen niet alleen voor brandstof, ook voor hun levensmiddelen 
en drogistwaren. Brandstof tanken kostte tijd en onderwijl kwamen ze nog-
al eens bij ons in de zaak telefoneren. Er waren nog niet zoveel telefoons in 
Kampen. Zo’n zeventig tot tachtig misschien, bij notabelen zoals de dokter 
en de notaris, bij ons en andere zakenlui. Zo hadden we vaak schippers in de 
zaak en boven, in huis. Mijn moeder was altijd gul met een bakkie koffie, of 

De oudste Esso-aftapinrich-
ting vlak aan de kaderand. 
Foto familie Vermeulen.
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een kop snert. En als ze bezig was met garnalen pellen, dan hielp de schip-
persvrouw gezellig even mee.’ Adri beschrijft de winkel als een ouderwetse 
kruidenierszaak met bakken met bruine bonen, rijst en mais. Puntzakken 
om alles in af te wegen en te verpakken. Een grote koffiemolen om de bonen 
te malen. Ook drogisterijartikelen als drop en medicijnen werden verkocht. 
Adri’s zus Alie heeft de winkel op een gegeven moment overgenomen, maar 
toen de grootgruttersbedrijven met hun supermarkten in opkomst kwa-
men, liep de winkel niet meer. In 1966 is de winkel gesloten en is de bene-
denverdieping verhuurd aan Gait de Ruiter uit IJsselmuiden. Die verkocht 
er gasstellen en koelkasten op gas voor de scheepvaart. 
Christiaan Vermeulen breidt de zaak uit. Hij zet na de Tweede Wereldoor-
log, in 1947, een echt tankstation neer op de kade: twee ronde glazen zuilen 
die met elkaar zijn verbonden door een plat dak. Een zuiltje voor het kan-
toortje en één voor opslag waar hij onder andere de smeermiddelen voor 
de auto’s heeft. Buiten drie pompen: voor gasolie, diesel en benzine. Zelfs 
watervliegtuigjes die op de IJssel kunnen landen, tanken er. ‘Mijn vader was 
er trots op’, vertelt zoon Adri. 
Tijden veranderen. Auto- en wegverkeer nemen toe, ongeveer 600.000 auto’s 
rijden over de Nederlandse wegen. Ook het scheepvaartverkeer neemt toe. 
Ontwikkelingen die het waard zijn om te investeren in het wegennet en 
pompstations.14 Gemeente Kampen en de provincie ontwikkelen plannen 

Boven: Het pompstation met de twee glazen zuiltjes. 
Foto familie Vermeulen.

Links: De jonge Adri Vermeulen met zijn vader Christiaan 
aan de kaderand. Foto familie Vermeulen.
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voor een nieuwe weg naar Flevoland, die doorgetrokken kan worden naar 
Amsterdam. Die plannen hebben invloed op de inrichting van de  IJsselkade. 
Pompstation Vermeulen staat in de weg en moet verplaatst worden. ‘Het 
gemeentebestuur van Kampen is Vermeulen zeer tegemoet gekomen en 
heeft de weg zodanig laten maken dat het (pomp)station eraan is komen 
te liggen.’15 In november 1961 staat er een heel nieuw tankstation enkele 
meters van de kade vandaan, op het Van Heutszplein. De heer Wim Meijer 
verricht de opening. De districtsmanager van Esso Nederland NV, de heer 
C.R. Rutgers spreekt enkele lovende woorden en roemt de prettige relatie 
met Chris Vermeulen. Aan de kade staan nu vier pompen voor de scheep-
vaart en op het Van Heutszplein vier pompen voor het autoverkeer, de weg 
loopt ertussen. 

De derde generatie - de PTT-techneut
Christiaan Vermeulen heeft als motto: ‘Twee kapiteins op een schip dat gaat 
niet.’ Dus als zijn zoon Adri niet van plan is om ook in die zaak te gaan 
werken, staat hij daar helemaal achter. Adri volgt een opleiding aan de Tech-

Het tankstation van 1961 op het Van Heutszplein. Foto familie Vermeulen.
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nische School bij de Koornmarktspoort en gaat werken bij de technische 
dienst van de PTT. Hij klimt op tot chef-monteur en heeft er een prima baan 
met een auto van de zaak. Hij wordt betrokken bij de aanleg van telefooncen-
trales in onder andere ziekenhuizen en trekt daarvoor het hele land door. 
In 1955 trouwt hij met Annie van Ommen. Ze beginnen samen aan de Bui-
ten Nieuwstraat, boven de brandweerkazerne. Later verhuizen ze naar een 
bovenwoning op het hoekje van de Nieuwe Markt, nummer 2, boven de afde-
ling Gemeentewerken. In zijn vrije tijd is Adri vrijwilliger bij de brandweer 
en hij kan binnendoor naar de ladderwagen die daar ook geparkeerd staat. 
‘Een prachtige tijd’, vindt Annie nog steeds, ‘omdat er altijd wel wat te zien 
en te beleven viel op die Nieuwe Markt. En de werkdagen waren zo prettig. 
’s Avonds op tijd thuis, in de weekenden vrij en vakantiedagen.’ 
In 1966 verandert hun leven totaal. Vader Christiaan Vermeulen had klach-
ten en onderzoek wijst longkanker uit. Op de avond van de uitslag van het 
onderzoek, overlijdt hij al. Moeder vraagt Adri de zaak voort te zetten en 
Adri stemt toe. Moeder verhuist naar de Oranjesingel en het gezin van Adri 
en Annie betrekt het woongedeelte van Oudestraat 228. Dat is wennen. ‘Ik 
kon wel brullen, een rothuis, een piepklein keukentje, ik had er helemaal 
geen zin in.’ Annie vindt het maar niets: een regelmatig leven met vaste 
werktijden opgeven voor een zakenleven waarin Adri dag en nacht klaar 
moet staan om de schepen van brandstof en andere waren te voorzien. Adri: 
‘Vaak moest ik er ’s nachts uit. Het tankstation ging om elf uur ’s avonds 
dicht, maar als je om één uur net op bed lag en de bel ging, dan kon je 
weer naar de wal. Die schepen moesten verdienen, dus het was dag en nacht 
doorvaren. Als de tank leeg was en ze voor gasolie kwamen, dan moest je 
klaar staan en ze helpen. In de tijd van mijn opa en vader hadden schippers 
tanks van 1.200 tot 1.500 liter. In mijn tijd werden dat tanks van 15.000 tot 
25.000 liter. Ze lagen wel een uur voor de wal voor ze vol waren. Daar ging je 
nachtrust. En in de winter, als het sneeuwde, kon het spiegelglad zijn aan de 
kade en moest je acht geven dat je er niet afgleed. En mijn vingers zouden 
er van de kou afvriezen.’ 
Als Adri in de zaak begint, heeft hij weinig verstand van olie. ‘Ik werd voor 
de leeuwen gegooid.’ Hij kan echter bouwen op de kennis van zakenpartners 
van zijn vader. ‘Mijn tweede vaders’ noemt hij hen. Meneer Kiekebelt (Esso) 
wijdt hem in in de geheimen van de gas- en oliewereld. En Joontjes uit Os-
senzijl (voor smeerolie en watersportartikelen) vertelt hem alles wat hij we-
ten moet over touwen, teer en andere zaken op watersportgebied. Van hem 
leert hij knopen en lussen maken en zo komt van het een het ander. Voor de 
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bedrijfsvoering heeft Adri een boekhouder en in de zaak kan hij steunen op 
Willie Elhorst, een trouwe medewerker. 
Ook al is de zaak niet Adri’s eerste keuze, hij krijgt er plezier in. Zelf zegt hij 
daarover: ‘Je wilt groter worden, uitbreiden, de vraag werd steeds groter en 
daar wil je aan kunnen beantwoorden. Het begon met een busje verf, een bus-
je teer, en op het laatst was het touw en hang- en sluitwerk, reddingsvesten 
en -boeien. Alles wat je op zeil- en motorjacht gebied kunt kopen - kachels, 
gasstellen - bij ons was het te verkrijgen. Zo is het uit de hand gelopen.’ 
In de loop van de jaren is de zaak flink uitgebreid. Vermeulen koopt het 
pand van de smederij van Oudestraat 224 (1970) en vestigt daar zijn water-
sportzaak. Hij krijgt er een goede medewerker in: Jo Jonker van jachtwerf 
Flevowerf. Deze Jonker heeft kennis van zaken en regelt de in- en verkoop. 
Nadat Vermeulen ook Gait de Ruiter met zijn gasstellen heeft uitgekocht, 
richt hij de benedenverdieping van Oudestraat 228 in voor de surfsport. Dat 
is in de jaren tachtig als die sport onder jongeren helemaal ‘in’ raakt. De 
hele winkel staat vol met planken en zeilen. 
Het gezin Vermeulen is eind 1971 compleet met de jongste zoon René. Zo-
als Adri zijn handen vol heeft aan het bedrijf, zo heeft Annie haar handen 
vol aan een gezin met zes kinderen en een woning boven de zaak. Ze helpt 
niet mee in die zaak, maar ze ontvangt wel de vertegenwoordigers aan de 
keukentafel met koffie of thee. Ze lapt de ramen van de zaken, ze schrobt de 
portieken en vult de sigarettenautomaat bij. Ze brengt de rekeningen rond 
en tussen alle bedrijven door bakt ze pannenkoeken voor de school van haar 
kinderen en is ze voorleesmoeder. Begin jaren tachtig woont het gezin en-
kele jaren aan de Burgwal. Overlast van bezoekers van de bar naast hen op 
Oudestraat 226, is de aanleiding. De Vermeulens verhuren hun woonhuis 
aan studenten.16 Het levert helaas alleen narigheid op: in november 1985 
ontstaat er brand doordat één van de studenten kleding heeft laten drogen 
bij een haard. In een huis met nog rieten plafonds heeft dat een rampzalig 
gevolg. Het huis loopt veel schade op, net als het naburige pand. Een flin-
ke verbouwing volgt en de Vermeulens nemen er in 1986 weer hun intrek. 
Anno 2018 wonen ze daar nog steeds en Hans Leurink Optiek huurt al jaren, 
naar ieders tevredenheid, de begane grond voor de zaak. 
Terug naar de corebusiness, het pompstation. Adri Vermeulen maakt al in 
de jaren zeventig plannen om het pompstation uit te breiden. Dat heeft veel 
voeten in de aarde. Hij is acht jaar lang bezig om de vergunningen rond te 
krijgen voor een groter station met overkapping. Alle plannen die hij maakt 
om het geheel zo goed mogelijk in te passen in het IJsselfront stuiten op kritiek 
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van Monumentenzorg, CRM en de Welzijns- en Schoonheidscommissies. Ten 
einde raad kan hij alleen maar zeggen: ‘kom dan zelf maar met een ontwerp’. 
Het plan dat uiteindelijk wordt goedgekeurd verbaast Vermeulen: veel gro-
ter dan bedoeld en met een ronde glazen (kunststof) overkapping die vol-
gens velen detoneert in de omgeving. Op 4 december 1980 opent burgemees-
ter H.C. Kleemans dit nieuwe pompstation door een oldtimer vol te tanken. 
Eigenhandig, want voor automobilisten is het een selfservice station gewor-
den met vijf automatische pompen en daarnaast een dieselpomp, mixpomp 
en petroleumpomp. Voor de schippers zijn er zes pompen aan de kade. Het 
station is uitgebreid met een autoshop waarin Vermeulen een groot assorti-
ment aan auto-artikelen verkoopt.17

In 1986 breekt een nieuwe episode aan: als de naburige bar failliet gaat, 
koopt Vermeulen ook dat pand, nummer 226. Hij trekt de panden 224 en 
226 aan elkaar. Zo’n honderd vierkante meter komt erbij en het assortiment 
voor de scheepvaart en zeilsport kan hij uitbreiden met overlevingspakken, 
stuurautomaten en watersportkleding. Vermeulen is inmiddels lid van de 
Nautic Ring. 
De zaak kent niet alleen hoogtepunten. Het heugt Annie nog goed dat de 
centen die met heel hard werken verdiend werden, aan de deur moesten 
worden geïnd. Zij maakt alle stadia mee van contant betalen naar het hui-
dige betalen met de pinpas. ‘Veel klanten kochten en tankten op de pof. Wij 
moesten maar zien hoe we die centen binnenkregen. Ik liep maandelijks 
met de rekeningen en heb vaak genoeg meegemaakt dat de deur voor mijn 
neus werd dichtgegooid. Of dat ik te horen kreeg dat betalen niet uitkwam, 
omdat de familie op het punt stond om met het vliegtuig op vakantie te 
gaan! Van onze centen.’ De verontwaardiging is nog hoorbaar in haar stem: 
‘Wanbetalingen, boeken vol kunnen we erover schrijven.’
De tijden zijn wat dat betreft beter geworden met afschriften van de bank 
en automatische betalingen. Ook het vooruit betalen met de pinpas voor-
komt (deels) dat automobilisten wegrijden zonder af te rekenen. 
Toch blijft Vermeulen alert op zijn zaak en op de klandizie. Er is hem veel 
aan gelegen dat het pompstation goed bereikbaar is. Begin jaren negentig 
wordt duidelijk dat het pompstation in ‘zwaar weer’ komt op die locatie 
in Kampen. Jaren van overleg, maar ook van confrontaties met de gemeen-
te volgen. Als het Kamper gemeentebestuur maatregelen treft om de oude 
IJssel brug te ontlasten van zwaar wegverkeer en eenrichtingsverkeer wil 
rea liseren langs de IJsselkade, vreest Vermeulen voor inkomstenderving. 
Ook bij een vierdaags evenement als Sail Kampen voorziet hij een daling 
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van de omzet. Hij eist enkele keren via een kort geding een alternatief of 
schadevergoeding. Soms wordt hij in het gelijk gesteld, andere keren wijst 
de rechter zijn eis af.18 
Niet alleen de verkeersdrukte vraagt om maatregelen voor de IJsselkade. 
Kampen wordt in januari 1995 geconfronteerd met zeer hoog water. De ge-
volgen van wereldwijde klimaatverandering kondigen zich aan. Om kort te 
gaan: de verwachting is dat zo’n situatie zich in de toekomst vaker zal voor-
doen en Nederland moet maatregelen nemen. Ook de gemeente Kampen. 
Er komt een nieuwe waterkering, een dam die achter en in de huizen aan 
de IJsselkade wordt aangelegd. Het pompstation staat net als in 1960 in de 
weg. Een paar meter verplaatsen is geen optie meer. Er moet een voor ieder-
een acceptabele betere locatie komen. En dat lukt niet zonder slag of stoot. 
Overleg met de gemeente, de provincie, het Waterschap en buurtbewoners. 
Er volgen jaren van onderhandelingen, compromissen en rechtszaken. Ge-
tuige daarvan is een flinke stapel dossiers. 
Het heeft Adri Vermeulen veel hoofdbrekens gekost en enkele omleidingen 
om zijn hart weer goed te laten tikken. Hij staat er echter niet meer alleen 
voor: Freddie, zijn oudste zoon, is al jong in de zaak gekomen en zijn jongste 
zoon René krijgt er na zijn mbo-opleiding een baan als boekhouder en admi-
nistrateur. Eind jaren negentig neemt Freddie het hele bedrijf over en kan 
Adri zich aan zijn hobby wijden: filmen. Maar die hobby levert het bedrijf 
onvermoed veel op.

De vierde generatie - de ondernemer
Freddie Vermeulen staat als elfjarige al bij de pomp om te helpen. Op vrij-
dagavond brommertjes aftanken en zo een zakcent verdienen. Vooral de 
fooien leveren hem aardig wat op. In de zomervakanties is het helemaal 
raak: de bootjes die komen tanken slaan ook drinkwater in. Dat is gratis, 
dus de dank is vaak 2 of wel 5 gulden groot. Voor de spaarpot die bedoeld 
is om later een eigen motor te kopen. Freddie heeft vooral plezier in het 
pompstation. Hij zorgt dat hij de mavo afrondt en zijn middenstandsdiplo-
ma haalt. Dan kan hij, als het zover is, de zaak overnemen. Rond 1995/1996 
is het zover. Vader Adri stopt ermee en Freddie Vermeulen wordt eigenaar. 
De watersportzaak heeft Freddies belangstelling niet, die verkoopt hij in 
2001 aan Gerrit Broekhuizen. 
Werd Adri in 1966 voor de leeuwen gegooid toen hij van de ene op de andere 
dag het bedrijf van zijn overleden vader moest overnemen, voor Freddie is 
de situatie even spannend. 
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De zaak zit middenin de verwikkelingen met de gemeente en daar komt de 
eis van de rijksoverheid bij dat de grond aan de IJsselkade moet worden ge-
saneerd, want die was in al die jaren danig vervuild. Saneren, maar niet op 
kosten van de gemeente. Nee, op kosten van de vervuilers: Esso en Vermeu-
len. De relatie tussen beide partijen is dusdanig goed dat ze overeen komen 
elk de helft van het beoogde bedrag van 1,1 miljoen gulden te betalen. Daar-
over geen zorgen, wel over de tijd wanneer dat moet gebeuren. Zolang ver-
plaatsing naar de Europa-allee niet gerealiseerd is, wil Freddie geen geld 
uitgeven aan grondsanering. Het is een redelijke eis en de gemeente Kam-
pen gaat ermee akkoord, maar dat is wel jarenlang een doorn in het oog van 
Vermeulens concurrenten.19 
Na de zomer van 1998 gaat de gemeente Kampen met Esso Vermeulen in 
overleg over verplaatsing van het bedrijf naar de Europa-allee. Vermeulen 
had andere locaties op het oog, maar de Europa-allee blijft over als enige 
mogelijkheid. Ook Waterschap Groot-Salland is bij de afspraken betrokken, 
want dat wil verder kunnen werken aan de dijkverbetering. Zolang Vermeu-
len aan het Van Heutszplein zit, moet het Waterschap daar rekening mee 
houden. In maart 1999 worden enige financiële toezeggingen gedaan.20

Over de plaats aan de Europa-allee zijn gemeente en Vermeulen het niet on-
middellijk eens. De buurt van het Groene Hart is uitgesloten, ook al wordt 
dat later wel gebruikt voor het nieuwe gemeentehuis. Vermeulen bereikt in 
maart 2001 een akkoord: naast de inmiddels gebouwde dierenkliniek aan de 
zuidkant bij de uitvalsweg naar Zwolle en de N50. Voorwaarde: Vermeulen 
wil er ook een lpg-pomp kunnen aanleggen. Die eis wordt een bottleneck in 
het traject. 
De gemeente gaat in eerste instantie akkoord, maar de provincie steekt er 
een stokje voor. De eisen voor veiligheid zijn sinds de vuurwerkramp in En-
schede (mei 2000) en de cafébrand in Volendam (nieuwjaarsochtend 2001) 
sterk aangescherpt. Lpg mag aan de Europa-allee niet verkocht worden. 
Het duurt nog tot februari 2002 voordat Vermeulen en de gemeente Kampen 
een stap verder zijn. De gemeente heeft de grondprijs verlaagd en ingestemd 
met een verhuisvergoeding. Bovendien zijn goede afspraken gemaakt voor 
de herinrichting van de Europa-allee. De beoogde wegversmalling zal niet 
ten koste gaan van de bereikbaarheid van het nieuw te bouwen pompstation. 
Alleen protesten van omwonenden veroorzaken nog enige vertraging, want 
door miscommunicatie heeft de gemeente hen niet tijdig geïnformeerd en 
hadden zij onvoldoende tijdruimte om bezwaren in te dienen. En dan lijkt 
niets de start van de bouw nu in de weg te staan. Het is augustus 2002. 
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Adri Vermeulen gaat regelmatig met zijn filmcamera naar de locatie die 
bouwrijp wordt gemaakt door de gemeente. Een veengebied met een grote, 
oude kolk. De afspraak was dat de bouwers niet hoefden te heien voor het 
pompstation, de ondergrond moest dus hard zijn, zand op klei. Met de came-
ra legt Adri het dempen van de kolk vast. ‘Ik zag hoe alle blubber en schuim 
omhoog kwamen, alle rotzooi van jaren.’ De aannemer laat de ondergrond 
controleren en constateert dat er een dikke laag drijfzand onder de boven-
laag ligt. Dat betekent wél heien. De staalconstructie voor het gebouw ligt 
echter al klaar. Een kort geding volgt en de rechter eist dat de gemeente de 
grond alsnog volgens afspraak moet opleveren. Binnen vijftien dagen moet 
de ondergrond goed worden uitgegraven. Alle zand eruit, veen afgraven en 
alle zand met nog eens veertig kuub extra er weer in. Een kostenpost voor de 
gemeente en opnieuw enige vertraging van de bouw.
Eindelijk, op 24 januari 2003 is het zover. De pompen aan de IJsselkade gaan 
dicht, ook die voor de scheepvaart, en die aan de Europa-allee gaan open. 
Daar staat een fonkelnieuw station met alles erop en eraan: met een brood-
jeszaak van Délifrance, een wasstraat met wasboxen en een audiohoek voor 
de verkoop van autoradio’s. 
Vanaf het allereerste begin lopen de zaken goed. Freddie breidt het bedrijf 
in de loop van de jaren uit door andere zaken over te nemen of te huren. 
Enkele jaren daarvoor had hij de oliehandel van Aleid Kanis overgenomen 
(2001). Kanis reed met twee tankauto’s rond, één daarvan was voor een deel 
al eigendom van zijn vader Adri Vermeulen. Toen Kanis met pensioen ging, 
nam Freddie Vermeulen het hele bedrijf over. Daarna komt een pompstation 
op Urk erbij (in huur) en volgen overnames van pompstations aan de Instal-
latieweg, aan de Spoorstraat en aan de Ondernemersstraat in IJsselmuiden 
en tot slotte in Elburg aan de Havenkade (2015). 
De al meer dan honderd jaar durende relatie met Esso blijft bestaan en be-
drijf Vermeulen is als één van de weinige in Nederland Branded Wholesaler 
(groothandelaar in producten van Esso). Anno 2018 laat Vermeulen met drie 
eigen tankwagens de eigen en andere pompstations in de regio bevoorra-
den. Hij is zelfstandig ondernemer, maar onder Esso-vlag. Freddie en René 
zijn er trots op. 
De relatie met de gemeente Kampen heeft rond de eeuwwisseling deuken 
opgelopen, maar Vermeulen geeft ook nadrukkelijk aan dat de gemeente 
zich positief heeft opgesteld bij de sanering van de grond aan de IJsselkade. 
Als het pompstation aan de Europa-allee in gebruik is genomen, moet het 
oude station worden afgebroken. Het bovengrondse deel vormt niet zo’n 
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groot probleem. Voetbalclub DOS Kampen heeft belangstelling voor het ‘gla-
zen’ dak als overkapping van de staantribune en dat stuk van het gebouw 
gaat begin maart 2003 al gauw weg. Het reinigen van de grond onder het 
pompstation is van een andere orde. Die klus is niet een, twee, drie geklaard. 
Er is heel veel op te ruimen. Freddie: ‘Vroeger was er geen vloeistofdichte 
voorziening bij tankstations. Reken maar uit: als er elke dag één liter werd 
gesmeerd aan auto’s en dat een heel jaar door, en als je er dan vijftig tot zes-
tig jaar zit, tel uit je winst. De blikken van de olie werden zo in de IJssel ge-
gooid. Vaten olie werden opgeslagen zonder opvangputten of wat dan ook. 
Als wij vaten afgewerkte olie naar de gemeentelijke vuilnisdienst brachten, 
dan konden we ze zo achterlaten. Op een avond staken ze die vuilnisbelt aan 
en dan brandde die olie ook wel op. Zo ging dat toen. Nu is dat ondenkbaar. 
Ik was dus niet zo gelukkig met die erfenis van de IJsselkade.’
Dankzij de medewerking van de gemeente heeft Vermeulen met de sane-
ring mogen wachten tot het pompstation aan de Europa-allee klaar was en 
krijgt hij ook alle hulp bij het verkrijgen van een bankgarantie. De verwach-
ting is dat de sanering met een jaar klaar zou zijn. Dat valt tegen. Pas na-
dat iedereen akkoord is over de aanpak kunnen die werkzaamheden medio 
2004 starten. Jaren later, rond 2015, kan Vermeulen eindelijk een punt zet-
ten achter dit dossier. 

De vijfde generatie - de trendwatchers
Esso Vermeulen kan zonder ballast uit het verleden verder. De Vermeulens 
werken nog steeds hard. Dat zijn ze zo gewend. ‘Wij zien altijd werk, het is 
nooit klaar’, aldus René. Stilstand is achteruitgang en er zijn altijd plannen 
om de pompstations aan te passen aan de eisen van de tijd. De audiohoek 
aan de Europa-allee heeft alweer plaats gemaakt voor een zitgelegenheid 
met koffieautomaten, een leestafel en wifi-voorziening. 
Freddie: ‘Ik ben het liefst op de werkvloer. Als ik zie dat iets er vies bij ligt of 
kapot is, dan steek ik het liefst meteen de handen uit de mouwen. We kun-
nen niet stilzitten. Maar we hebben nu wel meer mogelijkheden dan mijn 
vader destijds om eens vrij te nemen. We zijn inmiddels met zo’n vijftig 
personeelsleden.’ Twee zonen van Freddie, Niels en Rik werken ook al mee. 
Niels heeft de leiding in Elburg en heeft ook de papieren om op een tankwa-
gen te rijden, zodat hij kan invallen als het nodig is. Rik heeft een adminis-
tratieve opleiding gevolgd en werkt mee op kantoor aan de Installatieweg. 
Hoe hun toekomst eruit ziet? Vooralsnog is het koffiedik kijken, maar de 
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vier mannen schatten in dat de verkoop van benzine nog wel zo’n vijftien 
jaar door gaat. En ondertussen houden ze de ontwikkelingen op het gebied 
van elektrisch rijden of op waterstof rijden goed in de gaten. De bedrijfstra-
dities zetten ze met elkaar voort: rond de jaarwisseling is er de kalender als 
cadeautje voor de klanten en elk kind dat meekomt naar de kassa krijgt een 
lolly.

Noten

1. Christiaan Vermeulen (geboren 1826) trouwde in 1859 in Dordrecht met Huiberdina Spoel 

en uit dit huwelijk is een dochter geboren: Dingena. Huiberdina overleed in juni 1871 en 

in december trouwde Christiaan met Maria Spoel, een jongere zuster van Huiberdina, ook 

in Dordrecht. Bij haar kreeg hij nog drie zonen en drie dochters, één van hen is Adrianus 

Cornelis. Uit genealogische gegevens valt af te leiden dat het gezin niet in Dordrecht is 

blijven wonen. Christiaan kwam later in Wisch of Terborg (tegenwoordig gemeente Oude 

IJsselstreek) terecht, in de buurt van Doetinchem. Vermoedelijk is hij als blikslager (plaat-

werker) aan het werk gegaan bij N.V. IJzergieterij en emailleerfabrieken Vulcaansoord. Aan 

het eind van de 19de eeuw werkten daar honderden werknemers. De gieterij heeft bestaan 

van 1821 tot 1977. Bron: Wikipedia. 

2. Zoon Christiaan Marie (geboren 1878) kwam als 21-jarige uit Wisch (gemeente waartoe 

Terborg en Varsseveld behoorden) naar Kampen. Hij is een bekende Kampenaar geworden. 

Hij werd in 1900 lid van de plaatselijke afdeling van de SDAP. Van 1919 tot 1936 was hij 

voor deze partij raadslid. Hij stond aan de wieg van de Algemene Metaalbewerkers Bond 

en was medeoprichter van het Algemeen Ziekenfonds voor Kampen e.o. Hij verdiende bij 

in het verzekeringswezen en toen Berk geen werk meer voor hem had, 1934/1935, ging hij 

door als incasseerder. In 1958 kreeg hij een koninklijke onderscheiding, een eremedaille in 

goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Kampen eerde hem in 1993 

door een straat in Hagenbroek naar hem te vernoemen: de Chris Vermeulenhof. Bronnen: 

Nieuw Kamper Dagblad 14 en 15 februari 1974, Nieuw Kamper Dagblad 8 april 1993. 

3. Bron: Arbeidsregister Berk. Koper- en blikslager Hendrik Berk startte in 1851 zijn bedrijf 

dat uitgroeide tot een gerenommeerd bedrijf voor metalen keukengerei, voornamelijk 

pannen. Het merk BK was alom bekend in Nederland.

4. In het Adresboek van Kampen van 1897 staan ze vermeld als A.C. Vermeulen, porceleinschil-

der en C. Vermeulen, blikslager.

5. Bij Vulcaansoord waren stakingen in 1888 en 1891, onder meer vanwege overwerk (te ver-

richten na een 11-urige werkdag). Bron: Wikipedia.

6. Er zijn nog tastbare bewijzen van Adriaans werk bij Berk: er zijn tekeningen van de deco-
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raties die hij aanbracht op emaille thee- en melkkannetjes, op vazen en pannen. Er is nog 

een prachtig emaille bord. Werk van zijn hand is in 1997 te zien geweest op een tentoon-

stelling in het Frans Walkate Archief.

7. Het huidige pand Oudestraat 228 was rond 1900 nummer 262, enige jaren later nummer 

306 en tot slot nummer 228. In 1907 moet de hernummering zijn afgerond.

8. Als de geboorte van hun zoon Johannes Simon Vermeulen (1904) wordt aangegeven staat 

vermeld Oudestraat 306. In 1906, als zoon Christiaan Vermeulen wordt aangegeven, is dat 

gewijzigd in 228. Ook uit het huizenregister binnen de kom der gemeente van 1890-1907 

blijkt dat nummer 306 later nummer 228 is en dat zowel Hendrik Koops als A.C. Vermeu-

len daar woonden.

9. Nieuw Kamper Dagblad, 3 november 1961.

10. Op 11 april 1928 is in de Kamper Courant te lezen dat ‘de American Petroleum Company te 

‘s Gravenhage verzoekt om vergunning om een ondergrondse benzinebewaarplaats met 

bovengrondsche aftapinrichting te mogen oprichten voor het perceel Oudestraat no 152’.

11. Bron: Wikipedia.

12. Adresboek van Kampen 1951: C. Vermeulen, depothouder en drogist, Oudestraat 228.

13. Op 5 februari 1937 krijgt APC vergunning voor uitbreiding van een ondergrondse benzine-

tank. Bron: Hinderwetvergunningen gemeente Kampen.

14. Nieuw Kamper Dagblad, 3 november 1961.

15. Ibidem.

16. Kampen had in die jaren enkele hogescholen en woonruimte in de binnenstad was gewild.

17. Nieuw Kamper Dagblad, 4 december 1980 en 5 december 1980.

18. Nieuw Kamper Dagblad, 6 december 1997, 12 december 1997, 1 mei 1998.

19. Nieuw Kamper Dagblad, 15 mei 2001.

20. De gemeente Kampen draagt 450.000 gulden bij, Groot-Salland 100.000 gulden, fonds Gro-

te Projecten en pot Stadsvernieuwing leveren ook een bijdrage. Nieuw Kamper Dagblad, 16 

maart 1999.
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