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Aart Dros mocht geen tapperij beginnen 
Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Begin maart 1894 maakte A. Dros Dzn uit Breukeleveen zijn wens ken
baar om in zijn huis in de buurtschap Breukeleveen een "tapperij" te ope
nen, dus een gelegenheid "tot den verkoop van sterken drank in het klein". 

Op zich was die gedachte om in Breukeleveen een eigen dranklokaal in te 
richten niet zo verwonderlijk. De tot dan toe enige openbare gelegenheid in 
Breukelen-St. Pieters waar men legaal een borreltje kon gaan innemen was 
"De Oliphant" aan de Straatweg. De afstand van Breukeleveen naar "De 
Oliphant" was niet gering, zeker in een tijd dat de gewone man die afstand 
in de regel te voet moest afleggen. Wel voer er bij "De Oliphant" een pontje 
over de Vecht, zodat men niet helemaal via de Breukelse Vechtbrug 
behoefde om te lopen. Maar toch was het nog bijna een uur gaans heen en 
een uur terug. De keus zal voor de meesten veeleer drinken aan huis of bij 
elkaar zijn geweest, of misschien de gang naar het Rechthuis in Tienhoven, 
op slechts een half uurtje afstand. 

Ook de gemeente Breukelen-St. Pieters zou belang kunnen hebben bij 
een nieuw, legaal dranklokaal binnen de eigen grenzen. Drankgebruik 
aldaar zou belastinginkomsten gaan opleveren. Toch pakte het anders uit.. 

Het gemeentebestuur wilde niet meewerken 

Op 29 maart 1894 kwam de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters bij
een. Deze bestond toen uit, in alfabetische volgorde, de heren H. van Ginkel, 
G. Hamoen, E. van Oostveen, H. Plomp, I. van Selm, K. Verhoeff en K. van der 
Wilt Jr., en de voorzitter burgemeester J.Th.A. Braams. 

In deze vergadering deelde de burgemeester aan de raad mee dat A. 
Dros Dzn spoedig een verzoek zou gaan indienen om in Breukeleveen een 
vergunning te krijgen voor het schenken van sterke drank. Hij voegde daar 
aan toe te hebben vernomen dat zulks "door het meerendeel der 
dorpsbewoners om opgegeven redenen niet gewenscht wordt" en liet er in 
één adem op volgen dat hijzelf "het houden eener tapperij door genoemden 
persoon" ook liever niet wilde. Maar hij wilde de raad er toch wel even op 
wijzen: (1) "dat er, tenzij het wettig aantal drankgelegenheden voor de 
Gemeente verminderd werde, geene redenen zijn om hem vergunning te 
weigeren" en (2) "dat er in den laatsten tijd herhaaldelijk Proces-Verbaal is 
opgemaakt moeten worden wegens het clandestine verkoopen en tappen 
van sterken drank te Breukeleveen, welk stil drankverkoop z.i. onge
twijfeld zoude worden tegengegaan, wanneer aldaar op wettige wijze eene 
drankgelegenheid werde geopend". 

Daarop was het woord aan de raad. Het lid Plomp maakte er als eerste 
gebruik van. Hij gaf als zijn mening te kennen, "dat het hoofdbedrijf van de 
bevolking te Breukeleveen bestaat uit Veenderij en aangezien deze tak van 
nijverheid toch al zoo weinig rendeert zou het z.i. onverantwoordelijk zijn 
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om de bewoners, die toch reeds moeite genoeg hebben om te kunnen 
bestaan, in de gelegenheid te stellen hunne weinige verdiensten nog te 
verknoeijen aan sterken drank. Hij wenscht geen kroeg in Breukeleveen in 
het belang van de bewoners en doet diensvolgens het voorstel: 

Om het, volgens art. 2 der drankwet bepaalde maximum van vergunningen voor de 
Gemeente Breukelen-St. Pieters verminderd te zien te krijgen, omdat het drank
gebruik zoo bizonder ingrijpt in het particuliere leven van de bewoners; - de 
welstand van dezelven is niet zoodanig dat men zulks in den hand mag werken." 

Dit voorstel wist de algemene instemming van de raadsleden te krijgen. 
Men tekende er bij aan "dat de bestaande drankgelegenheid aan "de 
Oliphant" voor de Gemeente voldoende is". De voorzitter nam vervolgens 
desgevraagd "op zich namens den Raad, bij toelichtend adres aan H.M. de 
Koningin-Regentes [Emma] te verzoeken, de volgens de betrekkelijke wet 
voor deze gemeente vastgestelde 3 drankgelegenheden tot op 1 te 
verminderen, voor eenen zoo ruim mogelijken tijd". 

In de gemeenteraadsvergadering van 29 mei 1894 deelde de voorzitter 
mee dat hij zich van deze taak had gekweten en dat bij Koninklijk Besluit 
d.d. 28 april 1894 (No. 43) het verzoek was ingewilligd tot 1 mei 1899. Dat 
besluit las hij daarna aan de raad voor. Aart Dros maakte daardoor geen 
enkele kans meer de begeerde drankvergunning te krijgen. 

Armenzorg en drankbestrijding 

De houding die door het gemeentebestuur van Breukelen-St. Pieters 
werd aangenomen mag ons bevoogdend overkomen, ze berustte op opvat
tingen welke in die tijd in brede kring gangbaar waren. Naast geheel 
onvrijwillige oorzaken van armoede, onderkende men talrijke vormen van 
armoede die - zo vond men - aan de schuld van de arme zelf te wijten 
waren. "De mensch met zijn talrijke ondeugden en gebreken is niet zelden 
zelf oorzaak, dat de maatschappij hem niet verschaft, wat zij aan anderen 
geeft. Men spreekt van ongelukken, die den mensch treffen, en bij nader 
onderzoek blijkt zwakheid van karakter, gebrek aan eergevoel, aan door
zettingsvermogen de oorzaak van het lijden te zijn". "Verarming door lui
heid, dronkenschap of liederlijk gedrag ligt bij het individu zelf". De 
genoemde oorzaken "en nog vele meer leiden tot een toestand, die 
vooreerst leniging eischt, doch vervolgens ook een sympathieke tusschen-
komst van medemenschen, teneinde den arme zijn moreele kracht, zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel en daarmede zijn materieele zelfstandigheid 
zoo mogelijk terug te geven". 

De drankbestrijding kreeg in dat kader veel aandacht. De Nederlandsche 
Vereeniging tot Afschaffing van sterken drank, in 1842 opgericht, maar na 
enige tijd in verval geraakt, kwam tegen het eind van de 19de eeuw tot 
hernieuwde bloei. In 1875 was inmiddels ook de Multipatiorsbond (later 
omgezet in Volksbond tegen Drankmisbruik) opgericht en in 1881 de 
Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging. In 1881 werd in Neder
land ook de Drankwet van kracht. De wetgever meende de "openbare 
dronkenschap te moeten beteugelen" en het aantal gelegenheden van 
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"klein-verkoop" te moeten "regelen", dat wilde zeggen inkrimpen. Openbare 
dronkenschap werd strafbaar gesteld. Voor de verkooppunten van alco
holische dranken werd een vergunningsrecht ingevoerd. Aan de localiteiten 
en de vergunninghouders werden eisen gesteld. Intrekking van een ver
gunning werd mogelijk gemaakt. 

Het gemeentebestuur van Breukelen-St. Pieters zat met de houding die 
jegens de Breukelevener A. Dros Dzn werd aangenomen dus geheel op het 
nationale spoor. 

Oliphant door het oog van de naald 

De "sympathieke tussenkomst" van het gemeentebestuur om de 
inwoners van Breukelen-St. Pieter op het rechte pad te houden kreeg in 
1898 een vervolg. De samenstelling van de raad was toen dezelfde als 5 
jaar eerder, behoudens boer K. Verhoeff, die medio 1897 was overleden en 
in wiens vacature nog niet was voorzien. 

In de rondvraag van de raadsvergadering van 10 november 1898 gaf H. 
Plomp "zijn verlangen te kennen dat in de volgende vergadering een 
concept aanvraag door den Voorzitter worde ter tafel gebracht, ter 
verlenging van het bij Koninklijk Besluit i.d. 28 April 1894 No. 43 tot 1 Mei 
1899 ingewilligde verzoek, dat in de Gemeente slechts eene gelegenheid tot 
verkoop van sterken drank in het klein worde toegestaan". De voorzitter 
nam de opdracht aan. 

Op 19 november 1898 bracht de burgemeester zijn concept brief aan de 
koningin (Emma's dochter Wilhelmina was inmiddels als koningin ingehul
digd) in de raad aan de orde. Hij deelde mee dat de wethouders dit concept 
al hadden goedgekeurd en vroeg de raad hetzelfde te doen. De brief werd 
voorgelezen en aanvaard, doch pas nadat op voorstel van de heer Plomp er 
nog een zinsnede in was toegevoegd "dat de eene thans bestaande 
drankgelegenheid ook wel gemist konde worden". Daarmee was dus "De 
Oliphant" eveneens in de bestuurlijke gevarenzone geraakt. De brief die aan 
de koningin werd gezonden kwam als volgt te luiden: 

Aan 
Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlanden 
Geven met den meesten eerbied te kennen: Burgemeester en Wethouders der 

Gemeente Breukelen St. Pieters, naar aanleiding van een in de Vergadering van den 
19 November j.l., op hun voorstel, door den Gemeente raad met algemeene stemmen 
genomen besluit: 

Dat de bij Koninklijk Besluit van den 28 April 1894 No. 43 voor deze Gemeente 
verleende vergunning tot vermindering van het wettig aantal localen tot verkoop 
van sterken drank in 't klein tot op één - hetwelk is gebleken ten volle aan het 
beoogde doel te beantwoorden - met 1 Mei as. zal ten einde loopen, -

dat de in der tijd aan Harte Majesteit de Koningin Weduwe Regentes van het 
Koninkrijk in dato 6 April 1894. benevens aan Heeren Gedeputeerde Staten in de 
provincie Utrecht, bij missive in dato 17 April 1894 No. 32, opgegeven motieven voor 
het verzoek tot vermindering van het wettig aantal drankgelegenheden van drie op 
één ook thans als volkomen gegrond worden beschouwd; -

dat de eenige thans in de Gemeente bestaande drankgelegenheid niet alleen 
ruimschoots als voldoende is aan te merken, maar zelfs wel gemist konde worden, 
waarom het dan ook in het werkelijk gemeente belang is te achten geene meerdere 
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drankgelegenheden in het leven te roepen. -
Redenen waarom wij Uwe Majesteit hierbij eerbiediglijk verzoeken, aan het 

bepaald verlangen van den Gemeente-raad, te willen gevolg geven, door het wettig 
aantal drank vergunningen hier bedoeld voor eene zoo ruim mogelijken tijd, met 
ingang van 1 Mei aanstaande, nogmaals tot op één te verlagen. 

't Welk doende, 
Uwer Majesteits getrouwe onderdanen 
Breuketen St, Prs 22 November 1898 
(get.)Braams 
Burgemeester en Secretaris 
(get) G. Hamoen, Wethouder 

Op 28 februari 1899 kon de burgemeester aan de raad meedelen dat bij 
Koninklijk Besluit in dato 23 december 1898 No. 9 het wettelijk maximum 
der in de gemeente Breukelen-St. Pieters te verlenen vergunningen tot ver
koop van sterke drank in het klein tot 1 mei 1901 opnieuw tot één was 
verlaagd. De raad had het op 19 november niet aangedurfd in absolute 
termen op het sluiten van "De Oliphant" aan te dringen. De Kroon had voor
zichtigheidshalve de geboden opening om het aantal vergunningen tot nul 
terug te brengen onbenut gelaten. 

"De Oliphant" kon dus blijven bestaan. Voor Breukeleveen hield de offi
cieel kroegloze situatie nog geruime tijd aan. Maar de werkelijkheid was 
anders. Gedurende een zeer lange reeks van jaren kon men er bij Aart Dros 
neerstrijken om daar iedere gewenste hoeveelheid alcoholische drank tot 
zich te nemen. Het clandestiene tappen, waar burgemeester Braams in 1894 
over sprak, duurde er gewoon voort, misschien zelfs nog wel openlijker dan 
tevoren. Dat eindigde pas in de jaren negentien-twintig, toen Aart Dros het 
huis waarin hij zijn schenkerij had ging verlaten om helemaal "achterin" in 
Breukeleveen te gaan wonen, bij de Weerbrug. Voor het afhalen van drank 
in flessen kon men ook daarna nog bij hem terecht. In het oude huis van 
Dros, Herenweg 113, vestigde zich Ds. Glas, die er de naam "Oldeslo" aan gaf. 

Maar in 1928 kwam in Breukeleveen een nieuw dranklokaal tot stand. 

De Toekomst - Faroeta - La Matelote 

Het karakter van Breukeleveen was sedert de jaren rond de Eerste 
Wereldoorlog sterk aan het veranderen. De veenderij was nagenoeg afge
lopen, de waterrecreatie werd er steeds belangrijker. In 1924 vestigde het 
gezin van Jan Aaldert den Ouden zich daar. Per 1 januari van dat jaar 
huurde hij van Gerritje Geurtsen, weduwe van Willem de Pijper, de 
scheepswerf, die door veel Breukeleveners vanwege de vorige eigenaar nog 
de scheepswerf van Pieneman werd genoemd. Precies een jaar later werd 
Den Ouden de nieuwe bezitter van dit bedrijf. Hij moderniseerde het, 
richtte er een jachthaven/scheepsbouwerij in en gaf daar de naam 
"Charlois" aan, ontleend aan zijn vroegere woonplaats Rotterdam-Charlois. 

In 1928 opende Den Oudens 20-jarige zoon Teunis (meestal Teus ge
noemd) in een klein gedeelte van een aan de Vijfde Plas staande houten 
botenloods een dranklokaal. Het voorzag in een behoefte. Omstreeks 1937 
had Teus genoeg geld gespaard om op een stuk grond naast de jachthaven 
een nieuw en legaal café-eethuisje te bouwen, dat de naam "De Toekomst" 
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Afb. 1. Café-eethuis "De Toekomst" aan de Vijfde Plas in Breukeleveen, winter 1937 -
1938. Het café, eigendom van Teus den Ouden, vas toen door een bruggetje (op deze 
foto in opgetrokken stand te zien) verbonden met de ernaast gelegen jachthaven 
Charlois van zijn vader Jan den Ouden. Vanuit dat bedrijf had het café zich ont
wikkeld, Uiteraard probeerde men daarom na de afsplitsing de band met het jacht-
havenpubliek te benouden. Jan den Ouden overleed in 1947, waarna de jachthaven in 
bezit kwam van Teus' broer Jacobus (Jac. den Ouden stond er sindsdien op het 
uithangbord, maar in de wandeling werd hij Kobus genoemd) die al sinds zijn jonge 
jaren in de zaak van zijn vader had meegewerkt. Door het overlijden van Teus raakte 
het café-restaurant uit handen van de familie Den Ouden. Daarmee kwam een eind aan 
de nauwe betrekkingen tussen beide bedrijven. (Foto uit collectie H. Jonkers.) 

kreeg. Het werd via een bruggetje met de jachthaven verbonden. Al spoe
dig moest het restaurant enkele malen worden uitgebreid; tweemaal werd 
een terras aan de plaszijde overkapt en aan het restaurant toegevoegd. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging het restaurant in andere handen over. 
Geruime tijd heette het Faroeta (naar de beginletters van: Familie Roelofs 
Talen). In 1969 kwam er een motel bij. Twee huisjes, ter hoogte van het 
restaurant aan de Herenweg gelegen, werden gesloopt; op die plaats werd 
een parkeerplaats aangelegd. Van 1979 tot 1984 werd de zaak verpacht. In 
1984 kocht Hein Jonkers het complex; sedert begin 1988 draagt deze 
localiteit de naam La Matelote. 
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