De plee, het privaat, de w.c. en het toilet
Van Dale, het groot woordenboek der Nederlandse taal, geeft als betekenis voor het woord plee de bestekamer of het gemak. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat het woord uitsluitend in het dialect werd
gebruikt. Na het lezen van dit artikel zal het duidelijk worden waarom het woord plee, nadat na de Tweede
Wereldoorlog in nieuwe huizen het toilet werd geplaatst zoals we dat nu kennen, een steeds meer negatieve
betekenis heeft gekregen. Iedere woning in ons dorp heeft tegenwoordig één of zelfs meerdere toiletten.
Het lijkt anno 2011 heel gewoon, maar het huidige toilet was circa zestig jaar geleden maar bij een zeer
beperkt aantal Dungenaren in gebruik. In tegenstelling tot de plee heeft het “moderne” toilet door het
beschikbaar hebben van stromend water de mogelijkheid om na het gebruik te kunnen doorspoelen. Voordat
er stromend water beschikbaar was maakte iedereen gebruik van de plee.
Stromend water
Door het bouwen van een door architect Kalff ontworpen watertoren
in Den Bosch aan het Hinthamereinde kregen de inwoners van de
stad in 1885 de beschikking over een nieuwe drinkwatervoorziening.
Deze luxe kwam in de plaats van de gebruikelijke stadspompen. In de
toren met een hoogte van circa 30 meter waren twee waterreservoirs
met een inhoud van 180 m³ opgesteld. Het water werd door de
natuurlijke druk via een pijpleidingstelsel naar de woningen in de
stad “geperst”. Veel Bosschenaren kregen vanaf het einde van de
negentiende eeuw door het simpelweg opendraaien van een kraan
“stromend” water ter beschikking.
De gemeenteraad van Den Dungen besloot in 1940, na sterk aandringen van hogerhand, om zich aan te sluiten op het waterleidingnet van
waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant. Door allerlei oorlogsperikelen werd de Dungense dorpskom pas na de Tweede Wereldoorlog in
1946 vanuit Schijndel op het waterleidingnet aangesloten. Door de
zeer hoge aansluitkosten waren slechts enkele eigenaren van woningen langs de Woudseweg en het Grinsel bereid om zich te laten aansluiten. De voormalige woningen op de Hoge Poeldonk en de huizen
De in onbruik geraakte plee bij het voorop de Nijvelaar werden als laatste in ons dorp pas omstreeks 1969 op malige boerderijtje Woudseweg 29. Deze
het waterleidingnet aangesloten.
was tegen het kippenhok aangebouwd.
(omstreeks 1965).

Van plee naar toilet
Tot 1946 waren de Dungense inwoners aangewezen op het gebruik van
oppervlaktewater. Het drinkwater werd gehaald uit een welput die meestal
nabij de woning lag. In uitzonderlijke gevallen hadden bewoners een
handpomp op stal of in de geut (keuken), waarmee het water vanuit de put
via een (loden)pijp binnen kon worden afgetapt. Een dergelijke luxe konden zich alleen de rijken in ons dorp permitteren. De pompen waren in
boerderijen van rijkere boeren en middenstandswoningen te vinden. De
meeste inwoners moesten het water voor dagelijks gebruik met een emmer
uit de put scheppen en naar binnen dragen. Maar zonder “stromend” water
was het onmogelijk om de huidige toiletvoorziening te laten functioneren.
In enkele gevallen zal bij sommige rijkere Dungenaren wellicht een bak
boven de plee zijn gebruikt, waarin vooraf een voorraad water werd
gedaan. Door het openen van een kraan werden de faecaliën daarna door
het water weggespoeld. Tot na de Tweede Wereldoorlog werd door iedereen gebruik gemaakt van de plee of het höske. De plee was een houten of
gemetseld hokje met een oppervlakte van ongeveer één vierkante meter en
twee meter hoog. De voorkant was afgesloten met een deur die zowel van
boven als van onder circa 15 tot 20 cm. open was.

In veel gevallen was er midden in de deur een opening in de vorm van een hartje uitgezaagd. In de
ruimte was op circa 60 cm. een verhoging aangeKeurig geknipbracht door middel van een plank. In het midden van
te stukjes
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immer aanwezige onfrisse luchtjes werd de plee oorspronkelijk buiten of in de schob (berging) geplaatst.
In alle gevallen was de plee van buitenaf toegankelijk. Als men van de plee gebruik wenste te maken, dan
werd eerst het losse deksel verwijderd. Men liet de broek zakken en ging op de plank boven het gat zitten.
De faecaliën vielen rechtstreeks of via een pijp onder de zitplank in een open beerput. Die bestond uit een
ketel, een gemetselde put of vanaf het begin van de vorige eeuw uit een putring. In de winter ontstond in de
beerput een aangroeiende ijsmassa die nogal eens met een aks weggekapt moest worden. W.C.-papier zoals
we dat nu kennen was onbekend. Vandaar dat men, om zijn achterste schoon te vegen, gebruik maakte van
een stuk krante- of pakpapier. Het papier was van te voren in stukjes van circa 15 vierkante cm. geknipt of
gescheurd en opgehangen aan een spijker aan de wand. Naar huidige begrippen niet hygiënisch, maar er
was niets anders voorhanden. Voor velen was het gebruik van de plee een van de weinige momenten dat
men aan het lezen van de “krant” toekwam. Omdat er geen stromend water voorhanden was, kon men vanzelfsprekend na het gebruik niet doorspoelen. Ook het wassen van de handen na gebruik van de plee was
niet gebruikelijk. Mannen maakten voor het plassen doorgaans geen gebruik van de plee, maar deden dat
gewoon ergens buiten tegen
een boom of in het struikgewas..
Herbergiers hadden, om hun
klanten te “gerieven”, buiten
hun café een zogenaamde
pisbak geplaatst. Bij café
Het Trefpunt op de viersprong van de Spurkstraat
met de Woudseweg is de
pisbak tot omstreeks1998 in
gebruik geweest.
Het pissoir tegenover de Dungense
kerk op de Bosscheweg heeft tot
circa 1918 dienst gedaan.

De pisbak is overigens al een oud verschijnsel in Den Dungen. Omstreeks 1855 werd
een openbaar pissoir gebouwd tegenover de kerk. Klaarblijkelijk had men in het dorpscentrum schoon genoeg van het wildplassen. Niet alleen omdat het niet netjes was,
maar naar kan worden aangenomen zal ook het aanstootgevende karakter van het wildplassen de geestelijke- en burgelijke overheid een doorn in het oog zijn geweest.
Was men op het veld aan het werk en kreeg men hoge nood, geen probleem…. men
deed zijn behoefte gewoon ergens in de nog overal aanwezige struiken of een houtwal.
Zijn of haar achterste werd zo mogelijk afgeveegd met wat van te voren bijeengeraapt
hooi. “Propere” mensen wasten hun handen daarna in het nog doorgaans schone water
in een sloot of greppel.
In de gezinnen met kleine kinderen stond er in de herd of op de voorstal een pleeke.
‘s Nachts gebruikten de kinderen voor het plassen de po.

Slechts in uitzonderlijke gevallen maakten volwassenen hiervan
gebruik. De po stond op een plank in de bedstede of onder het
bed. Zodra men ‘s morgens opstond, werd eerst de po geleegd.
Voor zieken en ouderen werd in huis een postoel gebruikt. Als
regel zag die er normaal uit als een gewone fauteuil, alleen werd
voor het gebruik als postoel de bovenzitting verwijderd.
In de zitting was een gat, waar een po onder werd geplaatst of
gehangen.
Voor Johannes van de Meerendonk werd in 1890 in opdracht van
Rijkswaterstaat een nieuwe brugwachterswoning gebouwd. In het
achterhuis werd in het stalgedeelte een privaat aangebracht dat
was voorzien van een losse bril met deksel. In de dienstwoning
werd gesproken van een privaat. Het privaat was een verdedelde
plee, met dien verstande dat dit binnenshuis was. Voorwaar een
voorziening die in die tijd in Den Dungen uitzonderlijk moet zijn
geweest.
Postoel met de bovenzitting omhoog geklapt.

In 1901 werd voor nieuw te bouwen huizen de woningwet van
toepassing. Deze woningen werden verplicht voorzien van een privaat, dat gewoonlijk in een aanbouw of
bergplaats werd aangebracht. Bij de bouw van de voormalige zes woningen op de Hoge Poeldonk in 1914
werd een privaat in de bergplaats gebouwd.
De privaten waren uiteraard nog niet
voorzien van een spoeling en hadden
hun afvoer op een (centrale) beerput.
In veel boerderijen kreeg de plee
rond 1900, nadat de potstal was vervangen door een Hollandse stal, een
plaatsje achter in de stal. Een hele
vooruitgang, omdat men dan in elk
geval bij weer en wind niet meer
naar buiten hoefde.
Omstreeks 1970 werd het rioleringstelsel, voor zover dat in onze
gemeente aanwezig was, aangesloten
op de zuiveringsinstallatie van het
waterschap de Aa in Vinkel. Tot die
tijd bleef de beerput meestal nog in
functie en moest de beer een aantal
keren per jaar afgevoerd worden. Om
de beerput te kunnen leegmaken was
deze via een gat of luik toegankelijk
gemaakt. Men gebruikte daarbij een
vlakke kruiwagen waarop een (houten) ton werd gezet. De inhoud van
de put werd door middel van een
gietklomp in de ton geschept. Om bij
het transport het overklotsen van de
beer te voorkomen werd de ton afgedekt met een jutezak. Soms werd in
plaats van een kruiwagen wel eens

Tekening van de verbouwing in 1934 van het koetshuis behorende bij villa
Groot Grinsel tot woning in opdracht van Jhr. Frans van Rijckevorsel. Er
wordt gesproken van een W.C. (d.w.z. met waterspoeling)
In de vergunning staat de omschrijving van het privaat, zoals het detail hieronder aangeeft. Het betreft de huidige adressen Litserstraat 20 t/m 24.

gebruik gemaakt van een (houten) slee waarop de beerton was geplaatst. Met een paard werd de beladen
slee weggetrokken naar de plaats waar de mest weer met een gietklomp werd verspreid. Beer is uitstekend
geschikt als meststof voor fruitbomen, frambozen, bessenstruiken en rabarber. Het is bekend dat in het
verre verleden door Dungenaren veel beer vanuit Den Bosch naar Den Dungen is vervoerd voor het bemesten van de gewassen.
Nieuwe ontwikkelingen
Zoals eerder vermeld kreeg een beperkt aantal Dungenaren vanaf 1946 de mogelijkheid om aan te sluiten
op de openbare drinkwatervoorziening. De animo daarvoor was vanwege de hoge aansluitkosten maar laag.
Vandaar dat de gemeenteraad op 10 november 1954 een voorstel van B & W aannam om tot verplichte aansluiting over te gaan waar dat al mogelijk was. Zodra de woningen van waterleiding waren voorzien, verdween vaak de plee kort daarna en werd deze door een toilet met spoelbak vervangen.
Ook de plaatselijke overheid zag het belang van de vervanging van de plee door een toilet uit hygiënisch
oogpunt in. Daarom werd er in het kader van de uitvoering van ruilverkaveling “Het Bossche Broek” een
streekverbeterings-commissie in het leven geroepen. Deze commissie, waarin deskundigen en leden van de
boerenbond zitting hadden, stelde een plan op dat onder andere tot doel had de hygiëne in en rond de vele
Dungense boerderijen te verbeteren. De plannen van de commissie werden in de periode 1962 - 1967 uitgevoerd. Hierbij werden de meeste Dungense boerderijen van een toilet voorzien, maar bij gebrek aan een
goed rioleringsstelsel bleef de beerput veelal zijn functie tot omstreeks 1970 behouden. In het Dungense
buitengebied heeft het zelfs tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw geduurd voordat men (druk) riolering
kreeg. Anno 2011 zijn alle woningen in ons dorp aangesloten op het waterleidingnet en de (druk)riolering.
De plee en de beerput zijn op een enkele uitzondering na verdwenen.
In 1996 kochten
Leon en Wilbert
van der Hofstad
de boerderij
Bramerslandstraat nr. 19. In
de bijbehorende
schob was nog
een plee die bij
de vorige eigenaar altijd nog in
gebruik was
geweest.
Bij het museum
‘t Brabants
Leven van Jo
van der Heijden
in de Spurkstraat
en bij de familie
Komen in de
Rijndonksestraat De plee van Brabantslandstraat 19. Het luik links gaf toegang tot het zandhok. Het zand daarin werd
gebruikt om op zon- en feestdagen over de tegels in de herd uit te strooien waarbij soms prachtige versieis nog een plee
ringen werden gemaakt. Het zandhok werd later vaak als kolenopslagplaats gebruikt.
bewaard gebleven.
De auteur van dit webverhaal heeft de ontwikkeling van plee naar toilet meegemaakt en vond het een goed
idee om een en ander voor het nageslacht vast te leggen. De plee is een stille getuige uit de tijd zonder
waterleiding en/of riolering. Dit verhaal laat zien dat de hygiënische omstandigheden de afgelopen zestig
jaar maar langzaam verbeterd zijn.

Kippenhok, behorende bij de boerderij Woudseweg 29, met aan de linkerzijde daaraan vastgebouwd de plee. De foto op de
eerste pagina laat de voorzijde van deze plee zien. De vrouw die de kippen voert is Miet van Grinsven-Van Nielen.

Het toilet zoals het er anno 2011 uitziet, met spoeling, w.c.papier en borstel. In een modern toilet is de spoelbak vaak weggewerkt en is een wastafel standaard aanwezig.
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Voor dit artikel zijn foto’s gemaakt bij museum ‘t Brabants Leven van de fam. Van der Heijden aan de
Spurkstraat 70 in Den Dungen.

