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MIJN OMA GAAT NAAR NICK & SIMON
!

DE OMA VAN MIJN OMA GING NAAR
HET CONCERT VAN DE HARMONIE

!
DE OMA VAN DE OMA 

VAN DE OMA VAN DE OMA VAN MIJN OMA
GING NAAR EEN OPHANGING

H ET was vaak gezellig druk als er weer ie-
mand opgehangen werd. Honderden men-
sen kwamen kijken hoe een misdadiger 

zijn dood tegemoet ging. Cafés en marktkramen 
deden goede zaken. Het wachtende volk haalde 
eten en drinken alsof het op een popfestival was. 
De mensen waren natuurlijk niet zo veel gewend 
als het om vermaak ging. Ze hadden geen iPad, 
geen televisie, geen radio. Nick & Simon waren 
nog lang niet geboren en van de harmonie had 
nog bijna niemand gehoord. (Dat is een orkest 
met een heleboel toeters en trommels, voor het 
geval jij er ook nog nooit van gehoord hebt.)

Niet zo gek dus dat het marktplein helemaal vol-
liep met mensen die wilden zien hoe de misdadi-
ger zijn verdiende loon kreeg. Al was het vaak de 
vraag of hij de doodstraf echt verdiende. De po-
litie en rechter waren toen wat minder netjes dan 
nu. Soms werd de misdadiger net zo lang pijn 
gedaan tot hij zijn misdaad bekende. 

Op de dag van de ophanging bracht de beul de 

veroordeelde naar het schavot, een soort podi-
um. Zo kon iedereen zien wat er met je gebeurde 
als je een erge misdaad beging. In het podium zat 
een valluik, waarop de veroordeelde moest gaan 
staan. De beul legde de strop om zijn nek: een 
lus die vast zit aan de galg. Die ken je wel van het 
spelletje Galgje. Maar de arme misdadiger mocht 
geen letters raden. Niets kon hem nog redden. 
Zodra de beul het valluik opende, hing hij aan de 
strop. Hopelijk ging hij snel dood. 

De show was dan nog niet afgelopen. Het lijk van 
de misdadiger moest nog maanden dienst doen 
als waarschuwing. Met paarden werd het lichaam 
naar de rand van de stad gesleept. Daar was een 
veld met galgen waar de lijken van misdadigers 
nog eens werden tentoongesteld. Het galgenveld 
lag meestal zo ver van de stad dat je geen last 
had van de stank van de rottende lichamen, maar 
wel op een goed zichtbare plek, waar veel mensen 
langskwamen. Iedereen moest weten dat in deze 
stad geen plaats was voor moordenaars en andere 
boeven. 

Veel steden en dorpen hebben nu nog buurten 
met namen als Galgenberg of Galgenveld. Als je 
over het marktplein van een oude plaats loopt, 
kun je er bijna zeker van zijn dat daar vroeger 
misdadigers werden opgehangen. Denk daar 
maar eens aan als je op de markt een stroopwafel 
krijgt of naar de kermis gaat.
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MIJN OPA IS BANG VOOR KANKER
!

DE OPA VAN MIJN OPA WAS BANG
VOOR DE TERING

!
DE OPA VAN DE OPA VAN DE OPA VAN DE OPA

VAN DE OPA VAN DE OPA VAN MIJN OPA
WAS BANG VOOR DE PEST

N ATUURLIJK, kanker is een verschrikkelijke 
ziekte. Dus ik snap best dat opa’s en oma’s 
daar bang voor zijn. Vroeger kwam kanker 

veel minder voor. Dat komt doordat vooral oude 
mensen kanker krijgen. En daar hebben we er 
tegenwoordig veel meer van. Want mensen wor-
den steeds ouder. Als je het zo bekijkt is kanker 
net zoiets als grijze haren. Daar hadden vroeger 
veel minder mensen last van, omdat er minder 
oude mensen waren. 

Een eeuw geleden was tuberculose een van de 
engste ziektes. Gewone mensen noemden het de 
tering, omdat je lichaam langzaam wegteerde. 
Heel lang wisten ze niet wat ze eraan moesten 
doen. Daarom stopten ze patiënten in verpleeg-
tehuizen in de bossen of de bergen. Soms hielp 
het nog ook. Een andere griezel uit die tijd is de 
Spaanse griep. Wereldwijd stierven er binnen een 
paar jaar minstens 50 miljoen mensen aan. 

Maar pas echt erg was de pest, een superbesmet-
telijke ziekte die zo af en toe een verrassingsbe-

zoekje aan Europa bracht. De heftigste uitbraak 
was in de veertiende eeuw. Ongeveer twee op de 
drie mensen kregen de pest en de helft daarvan 
ging dood. 
Stel je voor dat je toen in een klas van dertig kin-
deren zat. Dan raakten er dus gemiddeld twintig 
besmet en tien daarvan overleefden het niet. 

Als je besmet werd met de pest kreeg je binnen 
de kortste keren koorts, spierpijn en hoofdpijn. 
Omdat het zo besmettelijk was, liet iedereen je 
in de steek, zelfs je familie. Tegen de tijd dat je 
dikke bulten en donkerpaarse vlekken kreeg, had 
je nog maar een week te leven. Meestal kon de 
pestdokter daar ook niet veel aan doen. Tijdens 
zijn ziekenbezoek droeg hij een eng masker met 
een soort snavel vol bloemen en kruiden. Die 
moesten hem beschermen tegen de ziekte. Maar 
waarschijnlijk hielpen ze alleen tegen de stank 
van de zieken en doden. 

De mensen begrepen in die tijd helemaal niets 
van de pest. Sommigen dachten dat het van 

mysterieuze stinkende dampen kwam. Vuurkor-
ven vol zwavel, pek en kruiden moesten de zieke 
lucht verdrijven. Anderen dachten dat God hen 
wou straffen. Met extra gebeden en extra braaf 
gedrag probeerden ze de straf te ontlopen. Weer 
anderen dachten dat het door de stand van de 
planeten kwam. Daar deed je natuurlijk niet veel 
aan. 

Tegenwoordig weten we dat de pest van een bac-
terie komt die door vlooien wordt overgedragen. 
Op sommige plaatsen komt de pest nog voor, 
maar we kunnen de ziekte nu makkelijk genezen. 
Hopelijk gaat dat met kanker ook gauw lukken.
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MIJN OMA HEEFT NOG AL HAAR TANDEN
!

DE OMA VAN MIJN OMA
HAD EEN KUNSTGEBIT

!
DE OMA VAN DE OMA VAN MIJN OMA

HAD BIJNA GEEN TANDEN

M OET je eens in de badkamer kijken. Hoe-
veel tubes tandpasta, tandenborstels, 
tandenstokers, ragers en floss kom je daar 

tegen? Als de oma van je oma die had gehad, 
had ze geen kunstgebit nodig gehad. Als ze niet 
zo veel taartjes had gesnoept natuurlijk. En als 
de tandarts toen al zo goed was als nu. En als ze 
had gepoetst met goede tandpasta, met fluoride. 
Want daar worden je tanden hard van. 

Vijftig jaar geleden hadden mensen veel meer 
gaatjes dan nu. Veel mensen poetsten hun tanden 
niet of bijna nooit en gingen pas naar de tandarts 
als ze kiespijn hadden. Het was toen heel gewoon 
om al je tanden te laten trekken en de rest van je 
leven een kunstgebit te dragen. Dat was een stuk 
goedkoper dan steeds weer naar de tandarts gaan 
om je kiezen en tanden te laten vullen of trek-
ken. Maar ja, dan heb je dus wel twee stukken 
plastic met neptanden in je mond. Misschien heb 
je ze wel eens bij iemand in een glas water op het 
nachtkastje zien staan.

Maar als je echt wilt griezelen moet je nog wat 
verder teruggaan in de tijd. Tot de negentiende 
eeuw bestonden er haast geen tandartsen. Dat 
klinkt misschien ideaal: een wereld zonder tand-

artsen. Maar als je vreselijke kies-
pijn had, moest er toch iets gebeu-
ren. En dus ging je naar de kapper 
of de smid. Die klusten in die tijd 
een beetje bij door patiënten van 
hun rotte kiezen af te helpen. Vaak 
deden ze dat op de kermis, met 
allemaal mensen eromheen, die 
genoten van dit schouwspel. 
De behandeling gebeurde zonder 
verdoving, maar met muzikale 
begeleiding. Het geluid van de 
trommel of trompet moest ervoor 
zorgen dat je het krijsen van de 
patiënt niet zo hoorde. Want aan 
verdoven deden ze niet en de tang 
waarmee het gebeurde, hoorde ei-
genlijk thuis in de tas van de lood-
gieter. Dat was dus even pijnlijk. 
En als je pech had kreeg je er ook 
nog een ontsteking achteraan. Dat 
kon een eeuw geleden dodelijk zijn. 

Tanden en kiezen die getrokken 
worden, krijg je nooit meer terug. 
Alleen bij een melkgebit komen 
er volwassen tanden voor in de 
plaats. Veel mensen liepen vroeger 
dus rond met gaten in hun gebit 
of helemaal zonder tanden. Hoe 
ouder ze waren, hoe minder tan-
den ze hadden. Op oude schilde-
rijen lacht bijna nooit iemand zijn 
tanden bloot. Misschien had De 
Nachtwacht er anders wel uitgezien 
als een stelletje zwervers. 
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MIJN OPA ZEGT DAT GAMEN SLECHT VOOR JE IS
!

DE OPA VAN MIJN OPA ZEI DAT TELEVISIE 
SLECHT VOOR JE IS

!
DE OPA VAN DE OPA VAN DE OPA VAN DE OPA 

VAN DE OPA VAN DE OPA VAN MIJN OPA ZEI DAT 
BOEKEN SLECHT VOOR JE ZIJN

D IT kon wel eens het nuttigste stukje zijn van 
dit boek. Als je tenminste fan bent van de 
iPad, de Wii, de Xbox of de Playstation. Je 

ouders zeggen waarschijnlijk dat je niet de hele 
dag moet gamen. Daar hebben ze groot gelijk 
in. Je grootouders zeggen misschien dat gamen 
slecht voor je is. Dat is onzin. Door de eeuwen 
heen hebben mensen heel vaak gedacht dat din-
gen schadelijk waren. Bijna al die dingen zijn nu 
de normaalste zaak van de wereld. 

Wat dacht je van boeken? Tot de vijftiende eeuw 
waren die er bijna niet. Alle boeken werden met 
de hand geschreven. Als je tien bijbels wou, 
moest je de bijbel tien keer overschrijven. Na de 
uitvinding van de boekdrukkunst hoefde dat niet 
meer: je drukte gewoon in één klap tien dezelfde 
bijbels. Of honderd. Het werd dus veel makke-
lijker om een boek te maken en je ideeën te ver-
spreiden. Daar was niet iedereen blij mee. Som-
mige mensen in de kerk en de wetenschap wilden 
liever dat alleen hun eigen ideeën op papier kwa-
men. Anderen dachten dat we ten onder zouden 

gaan aan de hoeveelheid informatie. Er waren 
zelfs geleerden die riepen dat lezen gevaarlijk is 
voor de mens.

Een paar eeuwen later kwam het grote gevaar van 
de televisie. Mensen waren bang dat niemand 
meer naar de bioscoop zou gaan. Bang voor de 
straling die van de tv kwam. Bang voor schade 
aan de ogen. Bang voor ‘geestelijke moeheid’. 
Een folder uit 1960 raadt ouders aan om kinde-

ren onder de vijf geen tv te laten kijken en kinde-
ren onder de tien hooguit een half uur per dag. 
Ze waren bang dat kinderen gewelddadig zouden 
worden als ze geweld op tv zagen. De kinderen 
van toen zijn de ouders en grootouders van nu. 
Dus je kunt het zelf controleren: zijn je ouders en 
grootouders meedogenloze moordenaars gewor-
den van Tom & Jerry en de Hulk? Vast niet.

Bij elke nieuwe uitvinding is er wel een groep 
zeurpieten die allemaal vreselijke gevolgen aan 
zien komen. In de stoomtrein ontploffen je her-
sens. Door de komst van de radio gaat niemand 
meer naar een concert. De auto is een moord-
machine. De platenspeler maakt lezen overbodig. 
Van de magnetron krijg je kanker. Van gamen 
word je een zombie. Natuurlijk hebben alle nieu-
we uitvindingen voordelen en nadelen. 

Maar meestal vallen de nadelen reuze mee. Vertel 
dat maar aan je ouders of grootouders als ze weer 
eens zeggen dat je moet stoppen met gamen. 


