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Inleiding 

Dit e-boek gaat over een kamertje dat mensen meer-
dere keren per dag bezoeken.  
Belangrijk genoeg dus om er eens iets meer over te 
weten.  
In dit e-boek krijg je antwoord op de volgende vragen. 
 Hoe gingen mensen zo’n 6000 jaar geleden naar de 

wc? 

 Hoe is de WC zoals wij die nu kennen ontstaan? 

 Wat hebben gezondheid en slechte toiletten met 
elkaar te maken? 

 Hoe werkt een moderne WC? 

 Welke soorten toiletten zijn er? 

 Hoeveel mensen van de totale wereldbevolking bezit-
ten geen toilet? 



Het woord toilet komt van het Franse woord 
“toilette”. De “toilette” was rond 1700 een 
zijden of  kanten doek die over een tafeltje 
uitgespreid werd.  
Op die doek lagen de spullen waarmee een 
vrouw zich opmaakte, zoals borstels, kammen, 
poeders en een spiegel. Later maakt de vrouw 
zich in een speciale kamer op. In die kamer 
komt veel later stromend water en het toilet, 
zoals we dat nu kennen. 

de “waterkast” 

Op tafel ligt een doek, de toilette 

1. WC, toilet en andere namen 

Het meest bekende woord is WC om aan te geven dat je 
naar een zekere plaats wilt. WC is de afkorting van Water 
Closet. Die naam is afkomstig uit de Engelse taal en 
betekent “waterkast”. De eerste moderne toiletten werden 
vaak in oude kasten gebouwd.  
Vreemd genoeg gebruikt men in Amerika en Groot-
Brittannië helemaal het woord Water Closet niet meer.  
In Engeland ging men het woord “toilet” gebruiken en in 
Amerika raakten de woorden “restroom” (rustkamer) of  
“bathroom”  (badkamer) meer ingeburgerd. 



Naast de woorden “WC” en “toilet” kennen we in 
onze taal nog veel meer woorden. Sommige 
daarvan zijn niet zo netjes om in gezelschap te 
gebruiken. 
Het woord “plee” werd vroeger als een gewoon 
woord gebruikt voor het toilet. Veel later werd 
het een minder net woord. 
Andere woorden zijn: kakhuis, het kleinste ka-
mertje, nummer 100, ‘t gemak, de doos, schijt-
huis en de koer.  
De koer is een binnenplaats of  een erf. Op die 
plek stond vroeger een houten huisje om je be-
hoefte te doen. 

2. De geschiedenis van het toilet 

De eerste toiletten 
Er is natuurlijk ooit een tijd geweest dat mensen 
gewoon hun behoefte deden in de vrije natuur. 
Rond het jaar 2800 voor Christus moeten mensen 
de eerste “toiletten” gebruikt hebben.  
Die toiletten werden gevonden in het tegenwoor-
dige Pakistan in de nederzetting Mohenjo-Daro aan 
de rivier de Indus. 

Mohenjo-Daro 

de doos 

het kakhuis 



De toiletten werden in de buitenmuur van 
huizen gebouwd. De “toiletpotten” waren 
gemaakt van bakstenen met daar boven-
op een houten zitting. Het vuil viel via een 
buis in een goot of  in een put. In sommige 
gevallen werd stromend water gebruikt 
om het vuil af  te voeren. 
Maar ook in Schotland zijn soortgelijke 
“toiletten” gevonden. Daar werd de zee 
gebruikt om het vuil door de buizen weg 
te spoelen. 

Het toilet van Koning Minos 
 Op het Griekse eiland Kreta heerste 3000 jaar geleden 
koning Minos. Door bepaalde goten in zijn paleis te 
Knossos werd het water aangevoerd. Weer andere 
goten zorgden voor de afvoer van vuil water. En een 
derde systeem zorgde vooral voor de afvoer van over-
tollig regenwater.  
Het toilet van de koning was gebouwd boven een goot. 
Als de koning zijn boodschap gedaan had, werd er een 
kruik water door de toiletopening gegooid en spoelde 
de ontlasting door de afvoergoot weg. 

afvoer in Knossos 

Nederzetting in Schotland 



Egypte 
In Egypte waren rond huizen kleine ruim-
tes met een houten stoel met een gat in 
de zitting. Daaronder stond een pot met 
zand. Die pot met zand werd na het doen 
van de behoefte geleegd. Dat gebeurde 
meestal in de rivier de Nijl. 
Natuurlijk deden in die tijd nog steeds 
veel mensen hun behoefte in de vrije na-
tuur. 

De Romeinen 
 In de Romeinse tijd was het toiletbezoek 
een sociaal gebeuren. Op het toilet ont-
moette je andere mensen. Men nam er 
de tijd voor en er werd gekletst en ge-
roddeld. 
De toiletten waren van hout of  steen. 
Boven in zat een gat en de uitwerpselen 
vielen in een goot. Via een riool ver-
dween al het vuil in de rivier. 

houten stoelen met gat 

Romeins publiek toilet: lekker kletsen 



 Het gemak 
 In de middeleeuwen was opeens alle kennis 
van de Romeinen en hun watersysteem ver-
dwenen. Dat betekende achteruitgang.  
Aan de kasteelmuur metselde men het ge-
mak. Het was een kleine uitbouw waar je op 
je gemak kon zitten. Via een gat in de zitting 
verdween alles met een plons in de slot-
gracht. De gewone man kon niet op zijn 
gemak zitten. Hij deed zijn behoefte op een 
emmer of  in de vrije natuur. 

De kakstoel 
Na 1600 verscheen de kakstoel vooral 
in paleizen. Het was een stoel met een 
gat erin en een pot van aardewerk of  
porselein eronder. Het voordeel was 
dat die stoel overal neergezet kon 
worden.  
Van de Franse koning Lodewijk XVI is 
bekend dat hij tijdens het doen van zijn 
behoefte op de kakstoel gewoon door 
ging met het voeren van gesprekken. 

Lodewijk XVI 

het gemak 

de kakstoel 



Tyfus en cholera 
Beide dodelijke ziektes tyfus en chol-
era worden veroorzaakt door slechte 
toilethygiëne. De ontlasting van de 
mens zorgde ervoor dat voedsel of  
drinkwater besmet raakte. In vroeger 
tijd, zoals je al hebt gelezen, kwam 
ontlasting in rivieren, grachten, putten 
of  in de natuur terecht. De uitwerpse-
len besmetten via het grondwater het 
water in waterputten. Bij beide ziektes 
horen hoge koorts, diarree en over-
geven. Tegenwoordig bestaan er medi-
cijnen om deze ziekten te bestrijden. 

De strontkar 
In de 19e eeuw gaat men op veel plaatsen de urine 
en ontlasting huis aan huis ophalen met de stront-
kar of  beerkar (beer = ontlasting).  
Zo probeert men de afvoer van de ontlasting beter 
te regelen. Het blijft natuurlijk nog een stinkboel en 
onhygiënisch. De strontkort werd ook wel spottend 
de boldootkar genoemd. Boldoot was in die tijd 
een merknaam voor een geurwater voor dames.  

de strontkar of boldootkar 

Via de grond kwam ontlasting in het drinkwater 



3. Het moderne toilet 

Stank 
Je begrijpt dat vooral in de steden de stank 
soms ondraaglijk kon zijn. Vooral in de zomer op 
hete dagen was de stank niet te harden.  
Er bestond geen gesloten riool, zoals wij dat nu 
kennen. Grachten, rivieren en beken deden 
dienst als open riool. Eigenlijk waren uitvinders 
al langer bezig met het ontwikkelen van een 
meer hygiënisch toilet. 

John Harington 
John Harington geldt als de uitvinder van het 
spoeltoilet (1596). Hij bouwde in zijn huis een 
toilet en maakte er ook één voor zijn 
peetmoeder, koningin Elizabeth I.  
Hij noemde zijn toilet de Ajax. Via een sleutel 
in een watertank spoelde het vuil weg. 
Helaas nog niet in een riool. De koningin ge-
bruikte het spoeltoilet niet. Het maakte 
herrie en er kwam nog stank uit de afvoer. 

A.watertank, D. de zitting 
H. opvang pot, G. sleutel 
watertank, K. klep 

John Harington 

Het legen van de po  



De zwanenhals 
De Schot Alexander Cummings, eigenlijk 
horlogemaker, brengt een belangrijke ver-
betering aan bij het spoeltoilet.  
Uit de afvoerpijp blijft, na het doen van de 
grote boodschap, nog altijd een nare lucht 
komen. Cummings maakt in de afvoer een 
bocht met de vorm van de hals van een 
zwaan. In de bocht blijft na het door-
spoelen altijd een laagje water staan. Dat 
water houdt de nare stank tegen. 

Doortrekken 
De Engelsman John Crapper had een groot 
loodgietersbedrijf. Hij zorgde ervoor dat toilet-
ten steeds populairder werden. Zijn stortbak 
zat hoog boven de pot. Crapper bedacht een 
handige manier dat de stortbak niet overliep.  
In de bak dreef  een bal die ervoor zorgde dat 
een kraantje vanzelf  afgesloten werd in de bak. 
Zo was de stortbak steeds weer vol.  
In Engeland is de “crapper” nog steeds een veel 
gebruikt woord voor het toilet. het toilet van Crapper 

de zwanenhals van Cummings 



4. De werking van een spoeltoilet 

Boven het toilet zit een bak (1) die met 
water gevuld is. Dat water stroomt 
weg als er op de bedieningsknop ge-
drukt wordt.  
Daardoor stroomt het water weg door 
een ventiel (2) onderin de bak.  
Het water stroomt in één keer weg de 
toiletpot (3) in. Het ventiel sluit als de 
bak leeg is de afvoeropening weer af. 
Als het water weg stroomt daalt de 
vlotter (4), een soort dobber, in de 
stortbak. Aan de vlotter zit een stang 
die ook mee daalt en ervoor zorgt dat 
er automatisch een kraantje (5) open 
gaat. De bak vult zich daardoor weer 
en de vlotter drijft met het water mee 
omhoog. Als de vlotter het hoogste 
punt bereikt zorgt de stang weer dat 
het kraantje afgesloten wordt. 
De bak zit weer vol voor een volgende 
spoelbeurt. 
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het moderne toilet 



5. Soorten toiletten 

Er zijn verschillende soorten toiletten. 

Het hurktoilet 
Op dit toilet zit je 
letterlijk gehurkt. 
Verder is er ook 
een spoelbak die 
alles wegspoelt. 

Het voordeel van deze toiletten 
is dat je met behulp van een 
waterslang het toilet heel snel 
en gemakkelijk schoon kunt 
maken. 

Het staand toilet 
Dit toilet komt veel 
voor. De pot staat 
vast op de grond 
met de spoelbak er 
aan vast. De spoel-
bak kan ook hoger 
aan de muur zitten. 

Het hangend toilet 
Dit toilet zit vast aan 
de muur. De spoelbak 
zit weggewerkt achter 
de muur. Het voordeel 
is dat de vloer goed 
schoongemaakt kan 
worden. 

Diep op vlak 
Binnen in de pot kan de hoop 
opeens met een plons verdwij-
nen. Dat gebeurt in een diepspoel 
toilet. Het voordeel is dat je min-
der geurtjes ruikt. 
Bij een vlakspoel toilet zit er een 
soort tafeltje waar de hoop op 
blijft liggen. Je kunt indien nodig 
je ontlasting onderzoeken. Deze 
pot geeft wel meer “remsporen”. 
 



6. Toiletweetjes 

Toiletbezoek 
Gemiddeld brengt een mens ongveer 3 jaar van 
zijn leven zittend op het toilet door. 
Het eerste toilet 
Als je een openbaar toilet met meerdere toiletten 
bezoekt, wordt het eerste toilet altijd het minst 
gebruikt. Mensen denken dat dit toilet juist het 
meest gebruikt wordt en slaan het over. Het is 
daarom juist meestal het schoonste toilet. 

Spons op een stokje 
In het Romeinse leger was toiletpapier nog niet 
bekend. Na “de grote boodschap” gebruikten de 
soldaten een natte spons die op een stokje zat. 
Geen toilet 
De wereldbevolking bestaat nu naar schatting 
uit zo’n 7 miljard mensen. Naar schatting bezit-
ten daarvan 2,6 miljard mensen geen toilet. 
Gebrek aan hygiëne 
Door een gebrek aan toiletten en goede hygiëne 
sterven naar schatting 1,8 miljoen mensen per 
jaar.  

1 

Kies het eerste toilet 

gemiddeld 3 jaar op het toilet 



7. Bijzondere toiletten 









Bronnen en foto’s 
 

http://www.euronet.nl/users/helle/hygiene1.htm  

http://www.euronet.nl/users/helle/hygiene.htm  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Toilet  

http://inventors.about.com/od/pstartinventions/a/Plumbing_3.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Toilet  

http://blog.tradeplumbing.co.uk/?p=132  

http://english.pravda.ru/science/earth/24-01-2008/103623-toilet-0/  
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