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1600 V.CHR. (hEt oUdE 
EGyPtE)
Artsen ontdekten dat het 
hart ons bloed door ons 
lichaam pompt. Maar ze 
dachten óók dat poep uit het 
hart kwam…

400 V.CHR. (hEt oUdE 
GRiEkEnLaNd)
Hippocrates realiseerde 
zich dat ziekten helemaal 
niks met magie te maken 
hebben. Sorry voor deze 
spoiler, als je dacht dat 
ziekten door magie werden 
veroorzaakt.

1910
Marie Curie vond de 
bestraling uit en sindsdien 
heeft iedereen een lekker 
warme straalkachel thuis. 
Nee, wacht even, dat is iets 
anders. Bestraling is een 
behandeling tegen kanker.

1928
Alexander Antibio-
ticum ontdekte 
antibiotica. O, ik 
bedoel Antibioticum
Fleming, zo heette 
hij. Hè nee… 
Alexánder Fleming. 
Dát was het.

1929
Artsen ontdekten dat 
roken levensgevaar -
lijk is. Vóór die tijd 
dachten dokters dat 
het juist goed voor 
je was – ik hou er niet 
van om mensen 
mafkezen te noemen, 
maar toch…

1954
De eerste niertransplan-
tatie vond plaats, algauw 
gevolgd door lever- en 
harttransplantaties, én het 
transplanteren van billen. 
(Dat laatste is misschien 
niet echt zo.)
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100 N.CHR. (HeT OuDe 
ROmE) De Romeinen 
gebruikten hun hersenen 
goed en realiseerden zich 
dat het brein de baas is 
over het denken.

800 N.CHR. (dE 
mIdDeLeEuWeN)
De eerste school voor ge -
neeskunde werd geopend.
Vóór die tijd dokterden 
mensen waarschijnlijk zelf 
uit hoe je arts werd?

1590
Uitvinding van de 
microscoop, en 
plotseling zag alles er 
megagroot uit!

1842
De eerste keer dat mensen onder 
narcose gingen tijdens een 
operatie, zodat ze lekker konden 
slapen in plaats van te gillen van 
de pijn – ‘Au! Hó! Stóp!’

1895
De eerste röntgenfoto 
werd gemaakt, met wat 
we ook wel X-ray noemen. 
Géén idee waar die x voor 
staat. Voor xylofoon?

1980
Adam Kay werd 
geboren, het 
knapste genie op 
het gebied van 
de genees-
kunde.

2185
De aarde wordt door 
het octopusvolk van 
Zaaarg veroverd. Het 
spijt me, het is niet 
anders.

2020
Het coronavirus 
waart over de wereld 
en veroorzaakt een 
pandemie.
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Laten we beginnen met het verleden. Nee, niet 
met de laatste kerst, al is dat natuurlijk ook verleden 
tijd. Maar ik bedoel nog véél verder terug in de tijd. 
Denk je nu aan dino’s? Ook fout, dát is net weer iets te 
lang geleden. Dus we gaan wat jaartjes vooruit in de 
tijd, oké? Mooi zo, dat is beter.

Wanneer je aan de geschiedenis denkt, zie je mis schien 
wel ridders voor je die in loodzwaar uitziende wapen-
rusting ten strijde trokken 
op hun paarden, of de oude 
Egyptenaren die het heel 
druk hadden met het 
bouwen van piramiden, 
of wie weet denk je 
aan koningen en konin-
ginnen die mensen 
onthoofden. En je hebt 
wellicht gehoord dat 
menselijke uitwerp-
selen, ook wel gewoon 
stront genoemd, op de 
straten lagen omdat nog 
niemand de wc had uitge-
vonden, én dat volwassenen 
kinderen dwongen in schoorstenen te klimmen om ze 
schoon te maken, kínderschoorsteenvegers!

Terwijl dit alles aan de gang was, bleef één ding 
ongeveer hetzelfde: het menselijk lichaam. De huisarts 
bij wie jij afgelopen week was voor die pukkels op je 
billen (geen zorgen, ik zal het echt aan niemand 
vertellen) was een van de velen in een lange lijn van 

HÉ!
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artsen die al eeuwenlang onderzoek doen naar het 
menselijk achterwerk – en uiteraard ook naar andere 
lichaamsdelen. Maar ik weet heel zeker dat jouw 
huisarts een tikkeltje anders is dan de dokters in het 
oude Egypte. Om te beginnen had ze betere tanden en 
droeg ze zeker weten geen gigantische gouden 
hoofdtooi. (Kon ik maar zo’n prachtig geval dragen toen 
ik nog een dokter was.) Maar veel belangrijker, ze weet 
onvoorstelbaar veel meer van het menselijk lichaam dan 
de oude Egyptenaren.

Je kunt wel zeggen dat dit het grootste probleem was 
in het verleden: mensen hadden helemaal geen benul 
hoe het menselijk lichaam werkte. Dus als je ziek 
werd, zelfs met zoiets onbenulligs als pukkels op 
je billen, zat je flink in de nesten. En de remedie 
tegen die pukkels (hoe gaat het er nu 
trouwens mee?) zou echt iets belachelijks en 
nutteloos zijn, zoals gorgelen met 
paardenpies of een handvol 
insecten in je broek 
stoppen.

Geloof je me niet? Nou, 
wat dacht je er dan 
van om met je 
pukkelige 
achterwerk een 
tijdreisje te maken? 
Het is oké, je hoeft je geen zorgen te maken over een 
lunchpakket en het is ook niet zo dat je de geschie-
denis verandert door per ongeluk in het gezicht van 
Julius Caesar te niezen, of dat je de hele mensheid op 

IK HEB DE 
PUKKELS OP JE 

KONT VERWIJDERD, 
EN VOOR DE 

ZEKERHEID OOK 
MAAR METEEN JE 

BEIDE BILLEN.
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de een of andere manier laat uitsterven door een aanval 
van regenwormen of zo.

We gaan duizenden jaren terug in de tijd om te zien hoe 
dokters uit het verleden aanmodderden zonder alle 
fantastische uitvindingen die ons leven tegenwoordig 
elke dag redden, van narcose en antibiotica tot radioac-
tieve bestraling – néé, denk nu niet aan een radio met 
een vrolijk muziekje! Plus, we komen te weten welke 
fouten en experimenten (eerlijk gezegd vooral fouten) 
ertoe hebben geleid dat we hebben uitgedokterd hoe 
alles in zijn werk gaat. En wanneer ik ‘we’ zeg, bedoel 
ik natuurlijk de befaamde wetenschappers uit het 
verleden. jij  hebt niet ontdekt hoe het menselijk 
lichaam werkt. En jíj ook niet, Adam, waardeloze sukkel 
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Ik zal al je vragen beantwoorden, zelfs de vragen waar- 
 van je niet eens wist dat je die had, zoals:

Wat gebeurde er als je nieuw bloed moest 
krijgen voordat de bloedtransfusie was 
uitgevonden?
Nou, dat hangt er helemaal van af naar welke arts je 
ging, maar het is goed mogelijk dat die je vertelde dat 
je paardenpies moest drinken of bier, of zelfs honden-
bloed. Ik wil de verrassing niet verpesten, maar geen 
van deze dingen werkte echt goed…

Wat was de Grote Stank?
Nee, hiermee bedoelen geschiedkundigen niet de 
stank die uit je meurende slaapkamer kwam nadat je 
een bord stoofpot van bruine bonen en bloemkool naar 
binnen had gewerkt. De Grote Stank was een periode 
in de geschiedenis waarin er zoveel stront in de 
Theems dreef dat heel Londen maandenlang naar de 
inhoud van een paardenkont stonk, en alle bacteriën 
die dat met zich meebracht maakten duizenden 
mensen ziek.

OEPS!
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Ik zal je kennis laten maken met genieën zoals Louis 
Pasteur, die de pasta uitvond. O nee, wacht, foutje. Hij 
kwam tot de verbazingwekkende ontdekking dat 
bacteriën infecties veroorzaken, en niet stank, zoals 
mensen daarvoor dachten! Hij vogelde zelfs uit hoe je 
die miezerige micro-organismen in voedsel kunt doden 
zodat mensen niet langer overleden wanneer ze een 
glas melk dronken die niet echt vers was.

Wist je trouwens dat vrouwen eeuwenlang geen arts of 
wetenschapper mochten worden – een afschuwelijk 
voorbeeld van wat we seksisme noemen, wat inhoudt 
dat vrouwen en mannen verschillend worden behandeld. 
Hoewel vrouwen heel belangrijk werk deden. Ze hielpen 
andere vrouwen met de bevalling, met de geboorte van 

genieën, en ze kenden alle geneeskrachtige 
kruiden. Toch kregen ze daar niet de waardering 
voor die hun toekwam. Sterker nog, ze werden 

ervoor gestraft! Belachelijk, toch? Er waren 
wel enkele briljante vrouwen die zich niets 
aantrokken van dat stomme seksisme en de 

wereld hebben veranderd, zoals de 
fantastische Marie Curie. Zij was de 
eerste vrouw die een Nobelprijs won (de 
allerhoogste wetenschappelijke prijs), en 

daarna won ze ook nog een twééde Nobel-
prijs (een tikkeltje hebberig, als je het mij 
vraagt). Maar ook wel volkomen terecht, 
want haar ontdekkingen redden nog 
elke dag de levens van mensen met 

kanker.

Dan is het maar goed dat jíj toen nog 
niet leefde, anders was je sowieso 

opgepakt voor poging tot moord. Prunella
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Maar natuurlijk was niet iedereen in de geschiedenis 
een briljante geest. Mijn vader bijvoorbeeld, die zijn 
laptop een keer naar de mallemoer hielp toen hij het 
toetsenbord met een sopje schoonmaakte. Als we nog 
wat verder in de tijd teruggaan, dan zullen we zien dat 
de oude Egyptenaren dachten dat de hersenen alleen 
maar een nutteloze opvulling waren die je net zo goed 
in de vuilnisbak kon gooien, komen we er ook achter 
waarom docenten hun leerlingen dwongen sigaretten 
te roken, waarom kappers de benen van hun klanten 
afhakten en waarom mensen werden betaald voor het 
produceren van stinkende lucht – inderdaad, dat heb je 
goed: voor het laten van schéten. (Helaas is dat tegen-
woordig niet meer het geval, het spijt me.)

O, HEB 
IK ER 

MISSCHIEN 
TE VEEL AF 
GEHAALD?

Dan weet ik wel van wie je je domme brein hebt. Prunella
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Is het niet onsmakelijk genoeg voor je? Nou, wat dacht 
je dan van chirurgen die hun handen nooit wasten en 
er heilig van overtuigd waren dat hoe meer bloed-
vlekken, ingewanden- en hersensmurrie er op hun 
kleding zaten, hoe beter het was? Of artsen die dachten 
dat hun patiënten wakker moesten blijven tijdens hun 
operatie en hoe harder ze het uitschreeuwden van de 
pijn, hoe beter de operatie slaagde? Geen paniek, deze 
chirurgen werken vandaag de dag niet meer. Dat hopen 
we tenminste…

Dus als je er klaar voor bent, zet een knijper op je neus 
(in het verleden kwam er een hoop stinkende pus bij 
ontstekingen vrij), trek je rubberlaarzen aan (er lag zoals 
ik al eerder vertelde overal stront in de straten), was je 
handen goed (want dat deden zíj dus níét) en laten 

we teruggaan naar het begin. Nee, niet naar de 
tijd van de dino’s, want die hadden 

helemaal geen dokters. Mis -
schien zijn ze daarom wel 
uitgestorven.

Een dokter en een tijdma-
chine – waarom is nog 

nooit iemand vóór mij op dit 
idee gekomen? Kom op, we 
gaan!


