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Historie? Dat is gisteren 

2. De geur van boenwas 

Paul van Warmerdam 
G.S. van Ruwiellaan 84, 3621 XB Breukelen 

"Pak de boenwas maar en ga verder met de vloer van Matthes." Je was 
nog maar net uit school thuis en daar was het alweer: dat stomme gewerk. 

"Weer naar dat patserige huis?" 
"In dat patserige huis?" Gelijk met de vraag had je een harde pats te 

pakken: "ben jij gek om zo over die mensen te denken?" sneerde je moeder, 
'weg jij, aan het werk en neem je broertje en zusjes mee, ondankbaar 
schepsel!" 

"Ik had het toch over het huis en niet over de mensen", mummelde je 
nog besmuikt, zonder dat je moeder het hoorde. En eigenlijk wist je ook niet 
precies waarvoor je zo nodig dankbaar moest zijn. 

"Vader komt over twee uur", riep je moeder je nog na, terwijl je met 
boenwas en doeken, en een stukje van je familie, op weg toog naar je 
overwerk. 

De hele lange dag had je op school gezeten in dat stinkerige kleine 
lokaaltje met die lange scharminkelige meester die alsmaar in- en uit
ademde via pruttelende pijpen. Al vertellend liet hij ze om de haverklap 
uitgaan, pakte dan een nieuwe, krabde die leeg, deed er nieuwe 'toeback' in 
die hij uit een gelijknamige pot haalde; hij stak het lont in de kop en pafte 
vervolgens grote rookwolken het muffer wordende lokaaltje in. Je aan
vaardde deze stoomboot graag in de klas, want je wist dat als de pijp goed 
trok, uit de mond van de meester de mooiste verhalen konden komen, 
gelijk met de uitgeademde rook. 

Vandaag had hij het over de trekschuit van Utrecht naar Breukelen. 
Langs het zandpad mende de paardeknecht de knol die een lijn trok die 
boven aan de mast zat en vervolgens door een soort ieigat op het voordek 
voerde. De schipper achterop trok aan het grote roer, waarop een Neptunus 
als roerkop diende, zodat de schuit keurig langs het zandpad op veilige 
afstand van de wal verdergleed. Nu op weg naar Geesberge, waar nieuwe 
klanten voor de schuit zaten te wachten en misschien brieven zouden 
worden afgegeven, bestemd voor langs de Vecht wonende kennissen. 

En het kon er zo gezellig zijn - zo vertelde de meester - als je met velen 
in de roef zat, waar de mensen elkaar de nieuwtjes van de Vechtstreek 
vertelden, en over hoe het toeging in de grote wereld van geld, oorlog en 
andere talen. 

En het was of we met zijn allen in de roef zaten, veilig opgesloten, en 
voortgetrokken door het sterke paard met in de verte het "juju" van de 
paardeknecht. 
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Afb. 1. Queekhoven in het begin van de 20ste eeuw. 

"En het kon dan wel eens rokerig worden, in de kleine ruimte, als de 
heren hun lange goudse pijpen aanstaken en daarmee aan het walmen 
sloegen. De tranen sprongen je dan in de ogen, als je daar als kleine jongen 
bijzat", zei de meester, met welbehagen aan zijn schoorsteen trekkend en 
blij over het beeld dat hij met zoveel verve zijn klas had voorgetoverd. Hij 
zag zelfs waterige oogjes.... 

Ineens begon je te lachen en hikte: "als je daar als jongetje bijzat, 
meester?" 

"Nou, wat geeft dat nou, Chris, dat ik het alleen over jongetjes heb?" zei 
de meester een beetje van zijn stuk gebracht. 

"Dat bedoel ik niet meester; uw pijp, daar dacht ik aan", vergoelijkte je 
snel. En de klas viel je bij, instemmend en snuivend, blij dat er eens voluit 
gelachen kon gaan worden. En ineens was daar de hagelbui van de lach 
tegen een grote ruit. Joelend, eigenlijk een beetje overdreven ontlaadde de 
klas zich. 
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"Stilte", bulderde de meester ertegenin, "zijn jullie gek geworden, mij uit 
te lachen?" Zijn kop als vuur verklapte dat hij Chris' tweede opmerking -
weliswaar na enige ogenblikken - haarfijn verstaan had. 

"Pak jullie je werkschrift maar, zo wil ik niet verder vertellen, 
apekoppen. We gaan verder met de staartdelingen, schrijf maar op . .. ." Je 
keek je buurman eens aan. Wat stiekem geglim nog hier en daar. Langzaam 
kwam de rust weer in het lokaal waar de blauwachtige deken van 's heren 
rook allen ingepakt hield. Wat werd er naar de speeltijd verlangd, ineens, 
en naar wat frissere lucht. 

Die was er pas 's middags, als je op weg ging, weigemoed - nou ja: 
welgemoed? - op je eeuwige klompen door de Brugstraat kletterend. Je 
poetsspullen in je hand, broertje en zusjes om je heen; met zijn allen op weg 
naar dat grote huis, met Indisch geld gekocht en prachtig ingericht. Met iets 
te veel eikehout, vond je. 

Elk jaar weer moest alles ontvet met ammonia. Middagenlang zat je dan 
met je familie in de ooguitbijtende en stinkende damp van ammonia op je 
knieën met grote grove doeken de vloeren te 'ontwassen'. Je knieën hadden 
het niet makkelijk, je neus had het niet prettig en je hoofd kende eigenlijk 
al de tijd dat je bezig was maar één ding: pijn. Gewoon ellendige hoofdpijn. 
Want hoe je het ook draaide of wendde: je snoof die lucht altijd weer te 
diep op. Net of je boven een luik hing dat de walm uit de koeienstal naar 
boven geleidde. Vreselijk. En dan vrolijk naar huis, na de boenbeurt met 
ammonia. 

En evenzo vrolijk naar school de volgende dag, waar je in de stille klas, in 
de rook van de meester, steeds maar weer je neus ophalen moest en steeds 
maar weer hersenscherp wist dat je met de ammoniabeurt bezig was. Bij 
Matthes, naar de parel van de Vecht. Jawel, maar niet aan de ketting van je 
moeder, die eigenlijk te veel kinderen moest grootschoppen. En evenmin 
aan de dasspeld van je vader, de schrijnwerker die sappelen moest om zijn 
gezin in leven te houden, op de hoek van de Hazeslinger. 

Een dasspeld? Ach, die had je vader geeneens. Alleen ouderlingen had
den die en dan nog alleen 's zondags in de kerk, ermee pronkend in hun 
eerste bank. 

Op naar Matthes. Je was al een eind op streek, het brugwachtershuisje 
van Koeman voorbij, de klapbrug over. Bij Gunterstein linksaf richting 
Queekhoven. Je vertelde het verhaal van je meester en het verhaal over je 
meester en over jouw opmerkingen. Hartelijk werd er door je gehoor om je 
gelachen. Omdat ze het verhaal leuk vonden? Of omdat jij de oudste was? 
Wat gaf het: je schoot lekker op en jullie hadden plezier. Wel nodig ook, 
want vanmiddag kon het zwaar worden, met de controle door je vader. 

Je ging het mooi bewerkte hek door en klopte op de deur van de zij
ingang. 

"Zo, zijn jullie daar?", constateerde het daghitje naar waarheid. "Gaan 
jullie verder met de vloer?" Het kwam haar natuurlijk ook de neus uit, al 
was dat niet zo letterlijk als bij jezelf. De tijd dat jullie in het huis op 
handen en voeten rondkropen moesten zij en haar mede-dienstbodes jullie 
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Afb. 2. Het bewerkte hek van Queekhoven ca. 1930. 

in de gaten houden en zorgen dat je zo af en toe wat te eten of drinken 
kreeg. En . . . . al de tijd moest er om de haverklap met zware kasten, 
stoelen en tafels gesleept worden. Liefst zonder schuiven, want dat gaf 
maar krassen, en die moesten later weer weggewerkt. Door ingrijpen van je 
vader die er een of andere truc op wist. 

"Ga maar gauw aan de gang, dan krijg je over een uurtje een kopje thee." 
"O ja, juffrouw", zei je met een dank-je-wel in je stem, "is het goed dat 

mijn vader vanmiddag komt inspecteren?" "Welzeker", was het antwoord 
van het meisje, blij dat ze zelf niet de hele middag zou hoeven opletten, als 
vader het leeuwedeel voor zijn rekening kwam nemen. 

Op naar het werk, de trappen op, de bovenverdieping. Jullie eigen 
boenwas, waar je soms 's zaterdags de huizen in Breukelen mee langs moest 
om wat broodnodige kwartjes mee te verdienen, gingen jullie in het hout 
wrijven. Doek in de pot duwen, doek over de vloer wrijven met grote 
drukkracht, zodat je polsen er pijn van deden. Of eigenlijk was die 
pijngrens allang gepasseerd. Je was immers al weken in de weer. De 
meester had in deze periode niet voor niets zoveel te klagen over je 
handschrift. 

De vloer, de kasten, de tafels, de lambrizeringen; langzamerhand en 
pijnigenderhand werd de hele bovenverdieping één prachtige spiegelgladde 
balzaal. De volle donkere tinten van het eikehout kwamen weer in volle 
glans tot hun recht. Het hout leefde weer op, en jullie leefden je uit, onder 
grote spanning want straks zou vader komen, voor zijn grote controle. De 
laatste dit jaar, in dit huis. Dan zou de boenperiode in deze omgeving er 
voor een jaar weer opzitten. Dat was het plezier van vaders komst. Maar 
een beetje angst zat er ook in jullie hoofden. Zou het werk hem wel naar de 
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zin zijn? 
En ijveriger boog je je over het werk van je handen. In dezelfde grote 

ruimte waren ook je broer en zusjes bezig. De klompen uit natuurlijk. De 
rokjes steeds te strak onder de knietjes bij het vooruitschuiven, bij de 
meisjes. Bij je broer zag je soms dat hij zijn linkersteunhand afdrukte in de 
verse was. Zweette hij zo? Of was de laag daar te dik? In ieder geval ging 
hij vervolgens als een razende te keer om het weer glad en smetteloos te 
krijgen. Steeds ging je met je hoofd vlak langs de vloer met een raam in de 
verte, zodat je precies kon zien waar je nog even hevig van leer moest 
trekken. Zuchtend en steunend. 

"Hoe laat komt vader ook al weer?", vroeg je jongste zus. Je hoorde je 
moeder nog zeggen hoe laat. 

"Over een uur of zo", antwoordde je. De boenwas rook lekker. Echte 
kwaliteit. Voor elk wat wils. 

Maar dan ineens was je vader er. Hij kwam toch nog onverwacht. Na 
winkelsluiting. De pet in de hand, want de juffrouw had hem naar de 
verdieping gebracht. "Dank u juffrouw, ik vind het wel verder; ik ruik ze 
ai", maakte hij nog een grapje tegen haar. Zij weg en jullie met hem alleen. 

"Spiegelt de boel al goed kinders? Ik zal mijn schaatsen eens aandoen." 
En dan begon waar je toch wel een beetje bang voor was: de inspectie. 

Afb. 3. De linker voorkamer van Queekhoven ten tijde van Cornells Willem Matthes, 
die in de jaren 1917-1938 eigenaar van Queekhoven vas. 
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Afb. 4. Schouw in een der voorkamers van Queekhoven ten tijde van C.W. Matthes, met 
een stukje van de parketvloer. 

Vader bond zijn schaatsen onder zijn klompsokken. Nou ja schaatsen -
kanjers van stof doeken bevestigde hij om zijn voeten, zoals je de voeten 
van Robinson Crusoë weleens ziet afgebeeld. Met een lang touw en dus met 
veel omhaal had hij ze aan zijn voeten bevestigd, altijd weer trots dat hij 
zo'n goede manier van controleren had bedacht. 

En dan was het schaatsen geblazen op de eerste overdekte ijsbaan van 
Breukelen. Een ware kunst. Door de bovenzaal schaatste hij, als de 
rolschaatsende Charley Chaplin, en maar kijken en voelen of hij ergens 
haken bleef. En dan zwaaide er wat, wist je al uit ervaring. Want dan had je 
niet lang genoeg gepoetst. Had je je niet intens genoeg uitgesloofd voor die 
schatrijke mensen die je vader een paar centen moesten betalen. 

Hij zwierde door de zaal en jullie, met enige angst in het hart, zagen het 
wondere tafereel aan. Hij ging sierlijker rijden. Zou het goed gaan dit keer? 
Een beetje blijdschap en trots om die grappige vader die het maar zo flikte, 
kwam naar boven. 
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Plotseling: "Verdikkeme, dit stukje is nog niet goed!" Zijn al wat beter 
geworden stemming sloeg in één klap om. "Wie heeft er hier gepoetst?" 

"Ik, vader." 
"Chris, kom dichterbij, pak je spullen en doe het beter. Ben je helemaal 

gek. Is dat een voorbeeld voor je broer en zussen?" En daar had je er weer 
een, een pats voor je kop. 

En met gloeiende oren en priemende, venijnige oogjes van je familie
leden, jonger dan jij, in je rug, begon je weer op je tintelende knieën waar 
je wat te schielijk op was neergevallen. Een eeuwigheid lang, leek het wel. 

Was het maar morgen, met de vertellende en smokende meester in de 
roef van de klas. 

Ineens rook de boenwas zo lekker niet meer. 

Verantwoording 

Gebaseerd op een interview met Chris van Elk (geboren in 1921). De afbeeldingen 
zijn, met dank, ontleend aan het knipselarchief van M.N.J. van Kralingen. 

Uit oude raadsnotulen 

2. Drinkgelag bij de brandweer in 1Ö75 

"Nog deelt de Voorzitter mede dat ter gelegenheid van den brand op het 
erf van de weduwe van der Wilt ongeregeldheden hebben plaats gehad en 
dat bij die gelegenheid eene zeer groote hoeveelheid sterken drank is ge
bruikt zonder toestemming van den Wethouder C. Verhoeff, loco Burge
meester. De nota's daarvoor zijn bij den Burgemeester ingekomen die ze 
echter heeft geweigerd omdat de drank noch door hem noch door zijn 
plaatsvervanger is besteld en dus, als zijnde in strijd gehandeld met art. 26 
der brandverordening, die posten niet in de rekening der gemeente mogen 
worden geleden. 

De raad, gehoord de toelichtingen van den Voorzitter, betuigt dezen 
adhaesie over de door hem genomen maatregelen en besluit dat in de ge
meenterekeningen geene andere drank-nota zal mogen worden gebracht 
dan die een gevolg is van de bestellingen van den Wethouder Verhoeff." 

Uit: Notuien van de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters van 
19 november 1875. 

A.A.M. 
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