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’t Gemak dient de mens:….., BenM 1975-2 

Integrale overname, inclusief taal- en woordgebruik. 

 

Afb. 1.De opslagplaats op de Gemeentewerf te IJlst. Onder de 

overkapping bevond zich een beklinkerde put waarin de verzamelde 

faecaliën konden bezinken om vervolgens tot mest verwerkt te worden. 
De gemeente IJIst schonk dit bouwsel aan ons museum en de bevolking 

zorgde belangeloos voor afbraak. Een fraai bewijs van burgerzin.  

NB. In 2021 liggen er nog onderdelen ven deze “strontloods” in de 

houtschuur, maar de schuur is nooit herbouwd. 

't Gemak dient de mens;  
een en ander uit de geschiedenis van  
privaten, stilletjes en krullen  

Waer voor dient eigentlick een heimlick 
gemack? Voor heim'lick ongemack. 
(Constantijn Huygens, Korenbloemen (2e 
dr. 1672) dl. 2, 51)  

Waer voor dient eigentlick een helm lick 
gemack7 Voor heim'lick ongemack. 
(Constantijn Huygens, Korenbloemen (2e 
dr. 1672) dl. 2, 51)  

Dit jaar werd onze collectie kamerpotten, stilletjes en andere 

voorwerpen die verband houden met de defecerende en urinerende 
mens door een schenking van de gemeente IJlst uitgebreid met 
enkele privaattonnen, een kruiwagen voor hun transport en 
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bovendien met een groot open bouwsel, waarbinnen de inhoud van 
deze tonnen werd opgeslagen en tot mest verwerkt (afb. 1). 

Voegen wij hierbij dat ons een vraag bereikte naar de oorsprong 
van het closet-papier, dan is er al voldoende aanleiding om eens 
nader in te gaan op deze alledaagse, en toch zo weinig besproken 
zaken. Merkwaardig is het dat juist de volkskundigen, die steeds 
zo'n grote belangstelling aan de dag leggen voor heel dat menselijk 
bedrijf van de wieg tot het graf en onbeschroomd toezien bij 
initiaties en venstervrijen, om van hun langdurig verblijf in 
kraamkamers maar te zwijgen, het objekt van hun studie vrijwel 
nooit vergezellen bij het doen van zijn behoefte. Een van de 
oorzaken hiervan zal wel zijn de grote voorliefde die de volkskunde 

koestert voor stereotypen. Beperken wij ons tot "de levenskring", 
dan behoren vrijen en trouwen, geboorte en doop, dood en 
begrafenis, eten, drinken en feestvieren daar kennelijk wel toe, 
maar het doen van zijn ontlasting niet.  

Bij beschrijvingen van boerenhuizen en andere gebouwen worden 
de privaten doorgaans vergeten. Hoe men zich redde als men een 
privaat moest delen met twintig of meer leden van andere gezinnen 
— iets wat in arbeidersbuurten tot in deze eeuw heel normaal was, 
blijkt niet alleen de volkskundige, maar ook de kultuurhistoricus 

meestal te ontgaan'). Toch is het alleszins denkbaar dat er bij 
gemeenschappelijk gebruik onderlinge afspraken golden, bv. ten 
aanzien van het schoonhouden, een pendant van de put- en 
pompgemeenschappen. Een dergelijk sociaal aspekt zou de 
belangstelling van volkskundigen zeker verdienen. Hetzelfde geldt 
voor het ritueel waarmee urineren en defeceren binnen en buiten 
het privaat omringd worden, voor het feit of men zich daarbij 
schaamt en voor de vraag welke taboes er heersen ten opzichte 
van wie, waar en wanneer. Behoudens in enkele Zweedse 

publikaties 2) zal men hierover in de volkskundige literatuur 
evenwel nauwelijks iets vinden.  

De wens dit stilzwijgen te doorbreken vormt de derde aanleiding tot 
het schrijven van deze bijdrage. Meer pretenderen wij niet. 
Aanvullingen en andere reakties die kunnen leiden tot een meer 
gefundeerde studie van dit onderwerp zijn dan ook van harte 
welkom.  

 

Sanitaire geschiedenis in vogelvlucht  

Blijkens archeologische vondsten waren paleizen op Kreta en elders 
in de oude wereld al 2000 jaar v. Chr. uitgerust met latrines. Soms 
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werden daarbij sporen van riolerings- en spoelsystemen 
aangetroffen. Ook in het Oude Testament (2 Kon. 10, 27) .wordt 

wel verwezen naar de plaatsen waar de koning zich terugtrok, maar 
door de uiteenlopende vertalingen kunnen wij ons van deze 
retirades geen juist beeld vormen.  

Na de Romeinen, die zowel in hun thuisland als in de koloniën over 
behoorlijke sanitaire voorzieningen beschikten, verviel men in het 
Westen weer tot uiterst primitieve omstandigheden. Waarschijnlijk 
waren de middeleeuwse kloosterlingen er nog het best aan toe, 
want uit ruïnes en rekeningen blijkt vaak dat zij over een 
"necessaris" beschikten. Die van de Duinenabij bij Veurne lag vlak 

bij de slaapzaal en mat 90 bij 42 voet: een zaal dus, maar dan wel, 
zoals lang gebruikelijk was, bestemd voor verscheidene personen 
tegelijk"). Goed ingerichte paleizen hadden voor dit doel 
"garderobes" — ook toen noemde men het ding niet bij zijn 
eigenlijke naam —, maar in wat primitiever ingerichte 
middeleeuwse kastelen moest men zijn heil zoeken op de weergang 
of in een nis, van waaruit de excrementen meestal onmiddellijk in 
de slotgracht plonsten. In sommige kastelen, zoals kasteel 
Ammerzoyen, het Muiderslot en het Graven-steen te Gent zijn deze 
gelegenheden nog te zien. Niet zelden kregen ze in later tijd andere 

bestemmingen en het is best mogelijk dat duistere hoeken en diepe 
kasten in middeleeuwse gebouwen, die nu als schuilplaats, bidkapel 
of mediteercel getoond worden, van oorsprong meer de ontlasting 
van het lichaam dan van de ziel hebben gediend.  

In de middeleeuwse steden was het zich behelpen. Partikuliere 
privaten waren zeldzaam, openbare schaars (Londen telde er op 
het eind van de veertiende eeuw vier), maar morsige hoeken en 
mesthopen waren er voldoende en de stadsgrachten slikten alles 
wat men kwijt wilde. Ondanks stedelijke keuren — meestal 

ingegeven door de schrikkelijke gevolgen van een epidemie — en 
ondanks allerlei regelingen voor het verwijderen van excrementen 
of het vermijden van stank — veranderde er in deze 
omstandigheden ook gedurende de volgende eeuwen in wezen 
eigenlijk niets. Dat de Vlaamse en Brabantse steden hierop al vroeg 
een uitzondering maakten, keurig werden bijgeveegd en van 
dierlijke en  
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2. Amsterdamse heer watert ongegeneerd tegen het Waaggebouw op de 
Dam; detail van een aquarel, door H. P. Schouten "na 't leven getekend" 

(1779). Eertijds in de Verzameling Dreesmann. 

menselijke uitwerpselen ontdaan, en dat Groningen op het gebied 

van stadsreiniging de andere Noordnederlandse steden al spoedig 
ver vooruit was, had zoals wij nog zullen zien een ekonomische 
oorzaak en duidde niet op andere hygiënische inzichten. De eerste 
wezenlijke veranderingen ontstonden in de 18e eeuw in Engeland, 
waar in Londen en andere grote steden die door de opkomst van de 
industrie te kampen hadden met bevolkingsexplosies, de 
gezondheidstoestand van de snel groeiende arbeidersbevolking tot 
ingrijpende hygiënische maatregelen noopte. Men zocht naar betere 
methoden voor het verzamelen en afvoeren van faecaliën, terwijl 

ingenieuze lieden zich over de privaten bogen, wat tenslotte leidde 
tot de fabrikage van waterclosetten.  

Toen in de 19e eeuw de jonge industriesteden op het Europese 
vasteland eveneens met bevolkingsaanwasproblemen te kampen 
kregen en gedwongen werden de hygiënische toestanden te 
herzien, kon Engeland als voorbeeld dienen. Men liet Britse 
ingenieurs overkomen om nieuwe rioleringsstelsels te bouwen en in 
Duitse medische tijdschriften werden de hygiënische "cabinets 
d'aissance à l'anglaise" warm aanbevolen. Zoals bij de mode en de 

omgangsvormen, zien wij dat ook hier de Engelsen de Fransen het 
heft uit handen namen, maar dat hun nieuwe ideeën desondanks 
met behulp van de Franse taal in Europa verbreid werden. 
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Invoering van Engelse rioleringen en waterclosetten stuitte evenwel 
veelvuldig op financiële bezwaren. "Die soge-nannten cabinets à 

l'anglaise würden nichts zu wünschen übrig lassen", schrijft de 
pruisische Medicinalrath Dr. Casper in 1826, "wenn wir auf dem 
Festlande fiber englische Summen gebieten könnten"4). Men zocht 
dus naar goedkopere methoden, zoals het verwijderen van de 
ondragelijke stank door middel van warme lucht, of stelde 
verbeteringen nog wat uit, tot duidelijk werd dat de 
choleraepidemieën elkaar met steeds kortere perioden opvolgden 
en het hevigst woedden in buurten met slechte hygiënische 
omstandigheden. Ook in Nederlandse steden ging men nu 
maatregelen treffen om de vaak erbarmelijke woontoestanden te 

verbeteren. Dat er in sanitair opzicht geleidelijk toch veel 
veranderde is hoofdzakelijk te danken aan deze, door de nood 
ingegeven overheidsmaatregelen en maar nauwelijks aan een 
verbeterd hygiënisch inzicht van de bewoners 5).  

 

Langs 's Heren wegen  

De natuur werkt bevrijdend, ook ten aanzien van natuurlijke 
behoeften. Wie buiten de bebouwde kom zijn gevoeg doet, zal 

daarbij ook nu nog weinig hinder ondervinden. Men zal hem 
zwijgend laten begaan. In de steden was het vroeger niet anders 
en al verbieden plaatselijke keuren al in de 16e eeuw zelfs aan 
kinderen om op straat "hoer gevouch te doen buijten de privaten", 
men trok zich daar weinig van aan. Zoals ook blijkt uit de vele 
tegels met pissende en poepende figuurtjes 6), waren dergelijke 
handelingen in ons land lange tijd allerminst in strijd met de 
eerbaarheid. Zo zien buitenlanders in de 16e en 17e eeuw tot hun 
verbazing in de straten van Leiden jonge meisjes hurken om een 
plas te doen en bij een kerk twintig mannen tegelijk wateren, 

terwijl vlakbij vrouwen in- en uitlopen. In de 18e eeuw kwam het 
nog wel voor dat zelfs goed geklede burgers van beiderlei kunne op 
straat hun behoefte deden, zonder zich in 't minst gegeneerd te 
tonen 7) (afb. 2). Nog in het begin van de 19e eeuw waren in 
Amsterdam stille hoeken en stoepen van afgelegen pakhuizen 
bezaaid met mensendrek 8). In andere grote steden, zoals 
Edinburgh en Lissabon, kon men tegen betaling op straat gebruik 
maken van draagbare gemakken, die door hun uitbaters luid 
werden aanbevolen. Dat een dergelijke nering ook in ons land heeft 

bestaan, hebben wij echter niet gevonden.  
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Tot zeker in het eerste kwart van onze eeuw kon men op 
marktdagen in Zwolle of Middelburg boerenvrouwen nog langs de 

straat zien hurken. Een broek droegen zij niet en hun lange, wijde 
rokken verhulden alles. Een man vond toen altijd nog wel een muur 
in een stille steeg. Was "al wat aan de wand pist" (o.a. 1 Sam. 25, 
22) niet een kernachtige Oudtestamentische omschrijving voor al 
wat man is? Als je het maar niet tussen twee huizen en tegen de 
zon in deed, want dan kreeg je ontstoken ogen. Maar al toonden 
bordjes met "verboden hier te wateren" duidelijk dat men het met 
stedelijke keuren niet zo nauw nam, deze noopten, de overheid 
intussen wel tot het treffen van voorzieningen. Een Amsterdamse 
keur van 1557 vermeldt al dat er van overheidswege grote kosten 

gemaakt zijn voor de vele "gemeene privaten". Nog in de 19e eeuw 
vond men deze geheime gemakken hoofdzakelijk onder bruggen, 
maar ze werden door het publiek in alle opzichten veronachtzaamd 
(afb. 3). Als ze bewaakt werden waren ze echter vaak schoner dan 
die in de huizen. Ook in kleinere plaatsen trof men in de 18e en 19e 
eeuw openbare toiletten aan. Leeuwarden telde er in 1888 vijftien, 
elk plaats biedend aan vier personen 9). Ze waren echter minder 
bestemd voor de mensen op straat dan voor de bewoners van 
huizen zonder privaat — en die waren er ook in de steden te over. 

In Vlaardingen blijkt zelfs in 1916 nog ruim een kwart van de 
woningen niet over een privaat te beschikken 10).  

Openbare urinoirs in allerlei uitvoeringen behoorden van oudsher 
tot het straatmeubilair. Tussen de steunberen van kerken, bij 
bruggen en waaggebouwen, overal waren ze te vinden. In 
Amsterdam lieten pakhuis- en fabrieksdirekteuren ze zelfs voor 
eigen rekening langs de wallekant bouwen om stank en overlast 
van eigen terrein te weren. Loosden zij aanvankelijk direkt of 
indirekt op grachten, na het midden van de 19e eeuw begon men 

de urine in vaten of putten te verzamelen. In Leeuwarden 
verwerkte men ze samen met huisvuil en faecaliën tot mest, maar 
Amsterdam bleef ermee zitten, omdat de boeren in de omtrek er 
niet aan wilden. De hoofdstedelijke krul en zijn verwanten hebben 
echter al zoveel literatuur gemaakt, dat wij hier kunnen volstaan 
met daarnaar te verwijzen 11).  
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3. Openbaar privaat onder een Amsterdamse brug, omstreeks 1880; in het 

houten hokje dronk de nachtwacht z'n koffie  

(Foto Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam). 

 

Stilletjes en sekreten  

Wie als gezeten burger een buitenhuisje bezat met een tuintje, kon 
daar niet alleen rozen kweken, maar ook rozen plukken. "To pluck a 
rose" was in het 18e-eeuwse Engeland een gangbare uitdrukking 
voor het doen van zijn behoeften tussen dc struiken, een methode 
die volgens Jonathan Swift verre de voorkeur verdiende boven het 

onwelriekende gedoe met potten en stilletjes in slaapkamers en 
duistere kabinetjes 12). Stilletjes, chaises percécs, kakzetels, 
kamergemakken of hoe men ze maar noemen wilde, verschijnen 
sedert de 16e eeuw meer en meer in boedelbeschrijvingen. In de 
kastelen ging men ze verkiezen boven de tochtige privaten, bij 
notabelen kregen ze een vaste plaats in 't slaapsalet en in de 
eetkamer. Ook in de 17e- en 18e-eeuwse paleizen hoefde men er 
niet lang naar zoeken. Ze waren er in allerlei vormen, van 
eenvoudige kuipzetels en kakdozen die men ook nog wel ziet op 

16e- en 17e-eeuwse herbergtaferelen (afb. 4), tot meer 
geëvolueerde, gecapitonneerde .,gemakkoffers" toe. Bij 
Winterkoning Frederik van de Palts (1596-1632) stond een met 
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water gevuld kamergemak in zijn ontvangstzaal en zijn kleindochter 
Liselotte van de Palts (1652-1722) had de gewoonte om in haar 

kamer langdurig op de "kakstoel" te lezen. Zoals bekend tobde de 
17e- en 18e-eeuwse adel nogal met zijn stoelgang. Lodewijk XIV 
had in Versailles 264 van deze zetels, waarvan er volgens 
inventarislijsten 206 waren bekleed met damast, fluweel of 
marrokkaans leer, en 66 op ingenieuze wijze waren vermomd 13). 
Van één zou je zweren dat het een tabouretje was met vier lijvige, 
in leer gebonden folianten, met als rugtitel "Voyage aux Pays-Bas". 
De gedachte zijn "drek" zo letterlijk te kunnen associëren met de 
gehate Nederlanden, zal stellig 's konings ontlasting hebben 
bevorderd.  

4. "Hier zijn de acties goet toe". 
Detail van een spotprent op de 
aktiehandel (begin 18e eeuw). 
Kakdozen van dit type treft men wel 
aan op 16e-en 17e-eeuwse 
herbergtaferelen.  

 

Nog in onze eeuw werden 

kamergemakken gebruikt in woningen 
zonder eigen privaat of op 
boerderijen, waar de gang naar het 

huisje voor oude of zieke bewoners te bezwaarlijk was, en zoals 
alleen al blijkt uit onze eigen museumcollectie, bestond er nog 
steeds een grote verscheidenheid in vormgeving en comfort (afb. 
5-8). Het vaatwerk in deze stilletjes liep uiteen van aarden testen 
en metalen pannen, tot speciale emmers en gewone emaille 
kamerpotten toe.  

De kamerpot heeft een lange geschiedenis, die voor een belangrijk 
deel is beschreven door Dubbe 14).  

Van aardewerk, tin, porselein of ijzer stonden ze niet alleen op de  

bedstedeplank of in de slaapkamer, maar ook in andere vertrekken. 
achter de blinden, een potje  Bekend is het schilderij van Willem 
Buytewech (ca. 1618), waarop men  een dure meneer gewoon in 
de kamer temidden van andere mensen, zijn toevlucht ziet nemen 
tot een tinnen waterpot. De blik waarmee hij, al doende de 
beschouwer aankijkt, verraadt dat hij zich in 't minst niet geneert.  
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Willem Pietersz. Buytewech, Merry Company, c. 1622/24, 

Wel is hij bij het venster gaan staan en dit was de plaats waar ook 
in later tijd, soms verscholen klaar stond. In de 18e eeuw heeft 
men voor dit doel soms een speciaal kastje, want ook dan hoeven 
de lang natafelende heren voor zo'n kleinigheid de kamer niet te 
verlaten. Hierbij dient opgemerkt dat het toen bon ton was dat de 
dames terstond na het diner de heren alleen lieten. Een eigen 
privaat was lang het voorrecht van betere standen. In de stad 
stond een dergelijke inrichting meestal op het achterplaatsje en 
moest ze soms worden gedeeld met de buren 13). De rechten van 
belanghebbers op zo'n "gemeen sekreet" werden bij overdracht 
nauwkeurig omschreven in de transportakte. In 18-eeuwse 
herenhuizen bevinden de sekreten zich ook wel in de kelder of 

onder de stoep. In de 19e eeuw komen ze meer en meer 
binnenshuis, achter in de benedengang of onder de trap; de 
buitenplee blijft dan nog vaak gehandhaafd voor het personeel. De 
meeste privaten zijn nu voorzien van een behoorlijke bril met 
deksel en van een opstaand schotje. Indien ze op riool of beerput 
uitmonden, is er een privaattrechter, al of niet met stankafsluiter 
(afb. 9). Stank bleef een probleem en van kwalijke dampen vreesde 
men meer schadelijke gevolgen dan van de organische stoffen zelf. 
Al in 1618 verkreeg een Middelburgse zeepzieder octrooi op een 
"inventie omme alle quade luchten van de secreten in de huysen, 
camers ende andere plaetsen wech te nemen, waar uyt in 
populeuse steden ende plaetsen groote sieckten causeren" 16). Wat 
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deze vinding behelsde en wat ervan is geworden, hebben wij niet 
gevonden, maar uit de octrooigeschiedenis blijkt dat men zich in de 

19e eeuw opnieuw en nu intenser met deze problemen gaat 
bezighouden.  

Aangezien mannen bij het doen van een kleine boodschap de bril 
licht zouden besproeien, had men liever dat zij het houten 
"pishoekje" tegen de buitenplee gebruikten of zich bedienden van 
het "herenpotje", dat op een driehoekig plankje boven de bril, op 
grijphoogte gereed stond. In de winkel maakte men toen duidelijk 
onderscheid tussen kamerpotten, herenpotjes, kinderpotjes en 
damespotjes, de z.g. bourdaloues, die van een geheel afwijkende 

vorm waren.  

 
 

5-8. Kamergemakken uit de verzameling van het Openluchtmuseum;  

5. met jaloezie-sluiting en deurtje;  
6. met imitatiemarmeren bril en porseleinen pot;  
7. met deksel die tevens als rugleuning dient; bij het neerklappen 

wordt automatisch een spoelsysteem in werking gesteld;  
8. primitieve kakzetel met plankje voor pot of pan.  

9. Privaattrechter van loodglazuur 
aardewerk, zoals ze in de tweede helft van 

de 19e eeuw als massagoed door 

pottenbakkers vervaardigd werden. 
Stankafsluiting iets beschadigd. (Verz. 

NOM).  

Meerzitsprivaten, eens in Europa wijd 
verbreid, werden gedurende de 19e eeuw 
in ons land nog wel aangetroffen in 

gasthuizen en gestichten, maar vrijwel niet meer in stadswoningen. 

Bovenhuizen en kelderwoningen gaven aparte problemen. Men za! 
het hier langer hebben moeten stellen met stilletje en kamerpot, 
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want al verplichtte een Groninger ordonnantie al in 1735 de 
eigenaars van dergelijke woningen tot het plaatsen van 

privaattonnen "), waar deze moesten staan is niet altijd duidelijk. 
Nog in onze eeuw was dat soms in een kast op de gang. De deur 
werd dan zo nodig voorzien van een scharnierende klamp, omdat 
men anders zijn knieën niet kwijt kon. In armelijker woningen gold 
ook dit nog als luxe en behielp men zich met een emmer, die onder 
de bedstee of achter de kamerdeur wachtte tot hij vol was.  

10."Menistebruiloft"; de "wagen van Boldoot" op zijn nachtelijke ronde 

door de Amsterdamse Jordaan, anno 1936!  

(Foto Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam). 

Stillevegers en piskruiers  

In de steden loosden vele privaten via gemetselde riolen op de 
grachten. Wel was dit in Amsterdam al sedert 1663 officieel 

verboden en kende men ook in andere plaatsen beperkende 
bepalingen, maar met de naleving daarvan nam men het niet zo 
nauw. Zo loosden in het begin van de 19e eeuw zelfs de sekreten 
van de Amsterdamse gast- en armenhuizen (ook die van de 
"venerieke" mannen- en vrouwenafdelingen!) nog regelrecht op de 
gracht 18). Hoewel uit de octrooigeschiedenis blijkt, dat men in de 
loop van de 19e eeuw naarstig zocht naar verbeteringen, 
beschikten vele steden omstreeks 1900 nog niet over een 
deugdelijk rioolstelsel. Gemetselde kanalen, soms met houten 

bodem, veroorzaakten niet alleen stank, maar verontreinigden ook 
het grondwater, dat soms in de onmiddellijke nabijheid van riool of 
beerput, via pomp of welput werd opgehaald voor de consumptie. 
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Pas in het derde kwart van de 19e eeuw ging men verband leggen 
tussen ziek worden en het drinken van met faecale stoffen 

verontreinigd water 19). Wie niet was aangesloten op riool of 
beerput stond voor een kwellend probleem. Perslot produceert een 
mens per jaar gemiddeld 55 kg faeces en 545 liter urine 20). Ook al 
ben je maar alleen, dan kan zoiets aardig oplopen. In de 
Middeleeuwen was men gewoon de pispot uit het raam om te 
keren, wat het lopen op straat tot een hachelijke onderneming 
maakte. Al in 1395 wordt deze handeling dan ook in Parijs 
verboden en werden in andere plaatsen soortgelijke keuren 
uitgevaardigd. Toch deed men er in de Schotse hoofdstad nog in de 
18e eeuw verstandig aan een jongen vooruit te laten lopen, die 

steeds omhoog kijkende, attendeerde op naderende onheil 21). Dat 
hij daarbij zelf wel eens een onverhoedse bui opliep, behoorde tot 
het risico van 't vak. Op het platteland heeft men de nachtspiegel 
nog lang uit raam of deur leeggegooid, ook als men wist dat de 
inhoud op de openbare weg terecht kwam. De lege pot liet men 
daarna uitluchten naast het venster of op de heg.  

11. Privaatton afkomstig van de gemeente 
IJlst (Verz. NOM). Sommige gemeenten 
hebben zinken vaten in gebruik, een soort 

"aangepaste" vuilnisemmers.  

Al bij al was het uit het oogpunt van 
volkshygiëne daarom verkieselijker de 
excrementen op gezette tijden langs de 
huizen op te halen. Evenals het ledigen van 
beerputten geschiedde dit doorgaans na het 

invallen van de duisternis door stillevegers of nachtwerkers. In de 
19e eeuw kwamen zij langs met een gesloten ijzeren wagen, door 
Amsterdammers betiteld als "de wagen van Boldoot" (afb. 10). 

Allerlei tonnen, potten en emmers werden in dit verhikel geleegd. 
Men noemde deze gebeurtenis wel de "Menistebruiloft", misschien 
vanwege de ingetogen sfeer. Dat het hierbij zo schoon toeging als 
men de Doopsgezinden toedichtte, lijkt evenwel onwaarschijnlijk, 
want er zal op steile trappen, in donkere portalen en op straat 
meermalen flink zijn gemorst.  

Werkelijk een grote verbetering bracht in het laatste kwart van de 
vorige eeuw het wisseltonnenstelsel, waarbij uniforme, goed 
sluitende tonnen door de gemeente werden geplaatst en soms 

meermalen per week verwisseld voor schone, die met carbolzuur 
ontsmet waren (afb. 11). In geval van besmettelijke ziekten 
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werden tonnen geplaatst van afwijkende kleur. Deze ondergingen 
een speciale behandeling.  

Dit systeem, dat in de meeste grote plaatsen van ons land 
geleidelijk werd vervangen door watercloset en riolering, hield o.m. 
in Friesland tot nu toe stand. Voor het vervoer van tonnen maakt 
men tegenwoordig meestal gebruik van auto's (in Leeuwarden de 
"4711" genoemd), maar vroeger, al naar de omstandigheden, 
hoofdzakelijk van pramen, handkarren en kruiwagens, en zelfs van 
jukken (afb. 12).  

In kleinere plaatsen geschiedde het ophalen van faecaliën meestal 
niet van overheidswege, maar door een partikulier die de 

privaatmest zelf gebruikte of deze doorverkocht aan boeren en 
tuinders. Meestal kondigde hij van te voren zijn komst aan en 
vervulde hij zijn taak in de nachtelijke uren. Een paar stuivers en 
een borrel op de bril, en men kon de volgende morgen van een 
schone plee verzekerd zijn.  

Waar goede ophaaldiensten ontbraken, wierp men urine en 
faecaliën tersluiks in de gracht of op de mestvaalten en 
vuilnisbelten die ook in de tweede helft van de 19e eeuw nog lang 
niet overal uit het stadsbeeld waren verdwenen. De afvoer van 

faecale stoffen zag men lange tijd vooral als een ekonomische 
belang. In Vlaanderen waar de landbouw eerder tot ontwikkeling 
kwam dan in het Noorden, gebruikte men al sedert de vroege 
middeleeuwen menselijke mest stoffen voor agrarische doeleinden 
22).  

12. Vervoer van privaattonnen 
per praam (Foto Gemeente 
IJlst).  

Dit leidde tot een levendige 

beerhandel, die o.m. werk 
verschafte aan beerophalers, 
beerschippers en beerproevers. 
Het gevolg was dat Antwerpen, 
Brussel, Brugge en Gent al vroeg 
een veel zindelijker indruk 
maakten dan de steden in de 
rest van Europa. Konden de 
Vlaamse steden niet voldoende 

leveren, dan werd beer van 
elders ingevoerd. 
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In de Noordelijke Nederlanden had men minder behoefte aan deze 
meststoffen. Wel maakten tuinders en bollenwerkers er gebruik 

van, maar dat bleef op beperkte schaal. Zo liet de stad Groningen, 
die al in de 17e eeuw over een goede reinigingsdienst beschikte, 
omdat ze met behulp van straat- en huisvuil de Veenkoloniale 
gronden wilde verbeteren, de faecaliën zelfs geheel ongebruikt. Pas 
in de 19e eeuw begint men buiten Vlaanderen het gebruik van 
"menselijke drekstoffen" voor bemesting van landbouwgronden 
meer te propageren. Een Duitse hygiënist berekende omstreeks 
1860 de waarde van faeces per hoofd op 90 cent per jaar en van 
urine zelfs op f 5,10 23), wel bedragen die gemeente-besturen tot 
nadenken en soms tot handelen stemden. Vele verbeteringen die 

uiteindelijk de hygiëne ten goede kwamen, vinden dan ook hun 
oorsprong in ekonomische motieven.  

Urine was nog voor andere dan agrarische doeleinden bruikbaar. 
Bezitters van blauwselmolens en volmolens lieten ze ophalen door 
piskruiers. Voor menig groot gezin betekende dit een geringe, maar 
moeiteloos verworven bijverdienste. Herbergiers vergaarden om 
dezelfde reden "het kostelijk vocht" van hun gasten in een grote 
ton, die uitnodigend in de gelagkamer stond. Op een kruik bier 
werd zo twee keer gewonnen. In de huishouding bleek urine 

geschikt om aan de vitrage het gewenste theekleurtje te geven. 
Wie zelf niet genoeg had, vroeg "Buvrou, mag ik je pis?" 24). Welke 
sociale positie bekleedden nachtwerkers, drekmenners, piskruiers 
en tonnetjesbazen? Hoe werden zij genoemd en aangesproken? Met 
de beantwoording van deze vragen blijft de volkskunde ongetwijfeld 
dichter bij huis dan met het beschrijven van de technische 
verworvenheden van klompenmakers, kuipers en molenaars.  

 

Het watercloset  

In 1596 construeerde de Engelsman John Harington het eerste 
privaat met waterspoeling in West-Europa. Of hij ook in andere 
opzichten de britse evenknie van Leonardo da Vinci is gebleken, 
weten wij niet, maar hij was wel de pleegzoon van Koningin 
Elizabeth en hij mocht zijn vinding inbouwen in Richmond Palace. 
Achter de brede, stenen bril was een flink waterreservoir 
aangebracht, waarin, althans op het "prospectus", de vissen vrolijk 
zwemmen. Via een gemakkelijk te bewegen sluisje (tegen misbruik 
te vergrendelen), kon men het water in de privaattrechter laten 

stromen. De kosten van het hele apparaat berekende hij op minder 
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dan veertig shilling, maar de tijden waren nog niet rijp voor zulke 
nieuwigheden.  

13. Zg. Hopper-closet van blauw 
bedrukt Engels aardewerk, c. 1870 
(Verz. NOM). Het dunne waterstraaltje 
had zo weinig effekt, dat al vrij spoedig 
werd aanbevolen dit type uit de 
produktie te nemen. De duizenden die 
reeds vervaardigd waren konden nog 
wel dienst doen bij tuinders om 
rabarber tegen de vorst te beschermen.  

Pas in het begin van de 18e eeuw horen 
wij opnieuw van een watercloset, nu 

ten behoeve van Queen Anne geplaatst in Windsor Castle, maar na 
1775 volgen de patenten op waterclosetten elkaar snel op (afb. 
13). In 1842 noemt een Brits rapport over de volksgezondheid het 
noodzakelijk dat elk huis over een eigen watercloset beschikt. 
Amerika en West-Europa gaan nu belangstelling tonen, maar zoals 
wij reeds zagen aarzelde men voor de grote kosten. Zelfs nog in 
1911 liet de gemeente Utrecht een Duitse hygiënist haarfijn 
uitrekenen hoe groot de beerputten voor haar scholen moesten 

zijn. De man preciseerde zijn gegeven naar welstand, leeftijd en 
sekse, calculeerde het aantal leerkrachten in, verdisconteerde de 
schooluren en het schoolverzuim en berekende tenslotte de 
hoeveelheid spoelwater op 10 liter per persoon per dag, met als 
gevolg dat —inmiddels al weer bijna tweehonderd jaar nadat Queen 
Anne haar nieuwe marmeren 'place of easement' beproefde — de 
ruim 10.000 Utrechtse schoolbezoekers het voorlopig nog moesten 
stellen zonder waterspoeling 25). In de eerste helft van onze eeuw 
moesten de waterclosetten nog verschillende andere systemen 

naast zich dulden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze 
aanvankelijk eerder weelderig dan praktisch werden ingericht. 
Naarmate het bezit van een watercloset algemener werd, kwamen 
termen als "privaat" en "plee", hoewel op zichzelf eens heel netjes, 
in een kwade reuk te staan. Wie ze nog gebruikte gaf daarmee te 
kennen dat hij niet met zijn tijd was meegegaan en deklasseerde 
zichzelf in sociaal opzicht. Moest men het nog met zo'n ouderwets 
privaat stellen, dan noemde men het nu maar liever "closet", of 
geheel ten onrechte zelfs WC. Pleeborstels bleven zichzelf gelijk, al 

noemde men ze voortaan closetborstels. Ook andere attributen 
veranderden van naam. Maar de evolutie gaat voort en als in de 
jaren zestig de Spoorwegen hun langademig "Retirade" vervangen 
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door het internationaal begrijpelijke WC, begint de Nederlandse 
goegemeente schuchter te vragen naar het toilet. Wie de rijke 

terminologie van privaten, stilletjes en pispotten nagaat, zal 
herhaaldelijk dergelijke verschuivingen ontdekken. Voor een 
volkskundige met sociaal-psychologische belangstelling alweer een 
onderwerp dat niet stereotypisch is.  

Landelijke behoeften  

het platteland was het leven in zoverre beter dan in de steden, dat 
men er verder uitelkaar woonde, zodat men minder vlug 
geconfronteerd werd met overlast en gevaren voor de 
volksgezondheid. Dit had echter tot gevolg dat sanitaire 

verbeteringen er langer uitbleven. Zo stelden boeren en 
landarbeiders het in het laatste kwart van de vorige eeuw nog vaak 
helemaal zonder privaat. Mannen zowel als vrouwen deden hun 
behoeften waar het maar uitkwam; loslopende varkens ontfermden 
zich dan wel over de uitwerpselen. Dat dit via het eten van 
varkensvlees kon leiden tot allerlei ernstige ingewandstoornissen, 
ontdekte men pas later. Wie meer orde op zaken stelde bouwde 
een primitieve voorziening boven de mestvaalt. Meestal volstond 
men dan met twee windschutjes met een afdakje en een zitbalk of 
primitieve bril. Een deur achtte men overbodig. Op grote Duitse 

landbouwbedrijven met omvangrijke mesthopen gebruikte men 
zelfs verrolbare privaten 26). Waar men het vee nog op potstallen 
hield, bevestigde men een sliet op zithoogte tussen twee repels 
naast de laatste koe. Men zat dan in ieder geval warm en droog. 
Elders stond in het achterhuis een tobbe, provisorisch afgedekt met 
een losse bril. In Friesland en Groningen vond men het húske 
doorgaans op de achterste stal. Ook hier aanvankelijk een 
eenvoudige zitplank boven een ton of bak, die van tijd tot tijd op de 
mestvaalt werd geledigd, waarbij de faecaliën dan met wat 

stalmest werden afgedekt. Op zo'n achterste stal zat men wel 
enigszins afgeschut, hoewel een deur meestál ontbrak. Erg 
eenkennig was men nu eenmaal niet. Evenals in Vlaanderen trof 
men o.m. in verscheidene delen van Groningen dan ook nog lang 
privaten aan met een dubbele bril, de zg. binocle-plee. Voor een 
boer met veel volk betekende dat besparing van arbeidstijd, maar 
bij visites werd deze gelegenheid ook wel eens te baat genomen 
door vrouwen die zich dan voor een meer intiem gesprek 
terugtrokken op "t achterste staaltje":  
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Zoo wazzen w'an de gang om Writsers vij te schauen  
Dou nog de leste stal bezet wuir deur de vrauen:  

Zie harren 't duufkers drok en elk kreeg doar heur beurt;  
Doar wuir verproat dat nooit nog ijnig man het heurd 27).  

De mannen hoefden daar trouwens niet op wachten en schuifelden 
door de koedeur het erf op, waar soms wel tegen de gevel een 
houten pishoekje was aangebracht, maar waar ook alle overige 
plekjes voor het bestemde doel konden dienen. In 't algemeen gold 
trouwens dat mannen en vrouwen als ze buiten aan het werk 
waren, heus niet helemaal naar het huisje liepen. 't Kon zó ook wel. 
Men vond het gewoon van elkaar en leerde niet anders. Het was in 

't begin van deze eeuw dan ook een normale zaak dat de 
schooljongens van Nieuwland op Walcheren tijdens het vrij kwartier 
gezamenlijk tegen de muur van het snoepwinkeltje plasten terwijl 
de meisjes, onder het oog van de meester, voor het zelfde doel 
hurkten voor de haag van Dominee. Niemand die daar aanstoot aan 
nam 28). In de dorpen waren de omstandigheden zeker niet beter 
dan op de afgelegen boerderijen. Omtrent de eeuwwisseling kende 
het eiland Marken nog geen privaten in of bij de huizen, wel was er 
een openbaar sekreet midden in het dorp. In Volendam deelden 
buren veelal een privaat op een achtererfje. Waar zulks mogelijk 

was zette men het huisje bij voorkeur zó, dat het onmiddellijk in 
sloot of vaart kon lozen, desnoods aan de andere kant van de 
straat (afb. 14 en 15). Nog op geen meter afstand hurkte 
buurvrouw op haar boenstap om in hetzelfde water de vaat te 
doen, groente en linnengoed uit te spoelen. 

14. De privaten van de 
arbeiderswoningen aan 
het Ezelspad te Zaandijk 
loosden onmiddellijk op 

de sloot, soms vlak 
naast een boenstap. 
Dergelijke situaties kon 
men in het begin van 
deze eeuw nog vrijwel 
overal in waterrijke 
gebieden aantreffen.  
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15. "Speelse" privaten sierden in de 19e eeuw de hoorden van de 
Zaan. Detail van een schilderij van Roek, Kramer  

(Ver:. Mw. M. Kuyt-Vis, Zaandijk). 

Met de voorbijvarende  schippers was het niet anders: hadden zij 
net de pot met faecaliën overboord leeg gekieperd, dan ging de 
puts omlaag om drinkwater te scheppen 29). Stond het privaat 
buiten, dan werd er 's avonds voor het sluiten gevraagd wie er nog 
nodig moest. Daarna was men aangewezen op de pot, hoewel 
mannen dat maar niets vonden en ondanks de kou toch maar liever 
de buitendeur even op een kier zetten. Jongens die op zolder 
sliepen, schoven het raam een eindje op en ouden van dagen 
zochten het stilletje. Dit alles lijkt in onze ogen erg primitief, maar 
zoals wij hebben gezien waren de omstandigheden in de 19e-

eeuwse steden in principe niet anders en waren het in feite cholera 
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en pecunia die daar de overheid dwongen in de richting van 
hygiënische vooruitgang.  

Zuinig met papier 30) 

 Closetpapier zouden de Chinezen al in het begin van de 9e eeuw 
na Chr. hebben gekend. In het Westen kwam het echter pas in het 
laatste kwart van de vorige eeuw in zwang. Naar men zegt waren 
de geperforeerde rollen een vinding van de Engelsman Walter 
James Alcock, die daarmee de afzet wilde verhogen van zijn 
kwijnende papierfabriek. Het eerste Amerikaanse patent dateert 
van 1871. Hoe dan ook, in catalogi van Engelse en Amerikaanse 
postorderbedrijven zien wij omtrent 1890 closetrollen en 

closetrolhouders geadverteerd. Behalve cilindrische werden ook 
ovale rollen geleverd en bovendien nog de bundeltjes van duizend 
vel. Boekjes van honderd stuks kon men in sommige plaatsen 
kopen bij krantenjongens en hotelportiers.  

Wie geen geld over de balk wilde gooien versneed kranten en oude 
boeken tot pleepapiertjes, die in een apart bakje op het privaat 
werden klaar gezet. Waar het slordiger toeging, hingen hele 
kranten aan een spijker. Men kon ze dan eerst nog lezen. 
Achttiende-eeuwse en vroeg 19e-eeuwse bijbelcommentaren met 

hun zachte papier, maar ook vlugschriften, die ons nu een schat 
aan kultuurhistorische gegevens zouden hebben verschaft, zijn op 
deze wijze geëindigd. Papier was echter lange tijd een elitair bezit. 
Niet iedereen las kranten en boeken of kon closetpapier bekostigen. 
Op het platteland behielp men zich met hooi, als men dat niet te 
kostbaar vond tenminste, of anders met gras, mos, of zelfs met 
platte steentjes, schelpen, spaanders en denneappels. In de steden 
deden oude todden als "aarswis" nog vaak goede diensten. Welke 
gevolgen deze handelingen hadden voor kleding en handen, laat 
zich gemakkelijk raden. Er zijn vage aanwijzingen dat het tot de 

goede toon behoorde zich hierbij van de linkerhand te bedienen. Dit 
maakt het dan alleszins begrijpelijk dat men zijn voedsel met de 
rechterhand naar de mond bracht en kinderen al vroeg leerde toch 
vooral "het mooie handje" te geven. Bij dit alles moet men dan nog 
bedenken dat handenwassen na wc-gebruik in ons land ook nu nog 
zo'n elitaire aangelegenheid is, dat de mogelijkheid daartoe in 
openbare toiletten meestal extra in rekening wordt gebracht. Er 
waren nog anderen die geen closetpapier gebruikten, zij het dan uit 
geheel andere overwegingen: Nederlanders die na een langdurig 

verblijf in het toenmalige Indië de "bottle cebok" niet afzwoeren en 
zich bleven reinigen met wa-ter uit een fles. De kultuurgrens tussen 
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water en papier is voor zover wij weten niet kartografisch 
vastgelegd, maar voor Indischgasten werd hij gemarkeerd door 

Ferdinand de Lesseps, die bij de ingang van het Suezkanaal daartoe 
een rol papier in de opgeheven hand hield 3'). Het standbeeld van 
De Lesseps is opgeblazen; op de plaats waar het eens stond, 
eindigen onze private omzwervingen. 

B. Wander  
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