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De gehangene

‘Is hij nou nog niet dood?’ Dirk sperde zijn ogen wijd open. De
man aan de galg bleef maar schoppen. Leefde hij nog?
‘Als een pier,’ zei een rijk geklede dame. Ze had een klein
meisje aan de hand. ‘Dat zijn maar stuiptrekkingen.’
Er ging een zucht door de menigte die zich voor de terechtstelling verzameld had. Het lijk aan de galg bewoog weer.
‘Ik wil u niet tegenspreken, mevrouw Spinoza,’ zei een man
met een baret op. ‘Maar ik vrees dat hij nog leeft. Hij viel niet
diep – hij kan nooit zijn nek gebroken hebben.’
De dame rilde, maar ze bleef wel toekijken. Dirk gluurde tussen de ruggen door en zag opeens dat de gehangene nog maar
één hand had.
‘Is hij dan bezig te stikken?’ vroeg Dirk. Wat duurde dat lang!
Hij had gedacht dat de dief meteen dood zou zijn.
‘Kan jou het schelen.’ De man veegde een rossige krul uit
zijn ogen. ‘Het is een gemene dief. Zie je die kop? Wat een tronie.’
‘Hij is al eens eerder gepakt ook, zo te zien,’ zei een vrouw
met een schort vol schubben en vissenbloed. ‘Ze hadden zijn
hand al afgehakt. Daar is niks aan verloren, hoor.’
‘Zeker niet.’ De man met de baret grijnsde. ‘Zijn dood is mijn
brood. Enig idee hoe die kerel heette?’
‘Ik ook kijken!’ jengelde het kind opeens.
‘Andere keer, Mirjam,’ zei mevrouw Spinoza beslist. ‘We
moeten naar huis.’ Ze knikte naar de man met de baret en trok
het kind mee, tussen de mensen door naar de Breestraat.
De visvrouw schudde haar hoofd.
‘Ik ken geen dieven.’
Maar een knecht met een troffel in zijn riem bromde: ‘Hij
heette Aris Adriaanszoon. We noemden hem Kind, Aris Kind.’
‘Zeker omdat hij zo onnozel was,’ zei de visvrouw. ‘Wie laat
zich nou ophangen!’
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‘Aris was net een verkoudheid waar je niet van afkomt,’
zei de metselaarsknecht. ‘Een landloper en een dief – ik weet
niet hoe vaak ze hem uit Holland hebben verbannen. Maar hij
lachte om stokslagen; hij was trots op zijn littekens! En ook al
mocht hij van de rechter zijn kop hier helemaal niet vertonen,
hij bleef het proberen, eerst in Leiden, en ten slotte bij ons.’
‘Ja, dan helpt uiteindelijk maar één ding.’ De visvrouw
haalde haar schouders op.
Het lichaam aan de galg hing nu stil.
‘Afgelopen,’ zei de visvrouw. ‘En nou lusten de mensen wel
een harinkje.’ Ze verdween tussen de toeschouwers, op weg
naar haar kraam. Beulsknechten begonnen de dode dief los te
snijden.
‘Die is goed voor de meeuwen in de Vogelenwijk,’ zei de metselaarsknecht. ‘Gauw over het IJ met hem, voor hij gaat stinken. Laat hem maar lekker in de wind bungelen, dan ziet het
varensvolk dat we gespuis niet moeten in onze stad.’
De man met het rossige haar hoorde het al niet meer; hij
drong door de menigte op weg naar de waag. Daarom gaf Dirk
maar antwoord: ‘Deze gaat niet naar het galgenveld.’
‘Niet? Het is toch maar een gewone dief? Ik zou denken dat
die geen graf krijgt in de Nieuwe Kerk.’ De metselaarsknecht
lachte.
Te hard, vond Dirk. Hij keek de man aan, blij dat hij nu eens
meer wist. ‘Deze wordt ontleed,’ zei hij zo voornaam als hij
kon. ‘Op de snijtafel van chirurgijn Tulp.’ Dat het zijn vader
was, zei hij er niet bij.
De metselaarsknecht keek dommig terug. Het was een korte
man met kromme benen; Dirk kon hem bijna recht in de ogen
kijken. Het leek hem zo iemand die het nooit tot meester-metselaar zou schoppen.
‘Hoezo, ontleed?’
‘Nou, ze gaan hem kapot snijden. Om te kijken hoe hij in
elkaar zit.’ Dirk fronste. Dit was niet goed uitgedrukt.
‘Dat lieg je!’
‘Nee, echt. Mijn va- doctor Tulp weet wel hoe mensen er vanbinnen uitzien, natuurlijk. Maar die is ook de beste van zijn
gilde...’

‘Waarom snijdt hij die arme drommel dan aan stukken?’ De
knecht scheen van mening veranderd over wijlen Aris Kind.
‘Nou, om te laten zien hoe een mens in elkaar zit. Hoe onze
spieren werken. Hoe onze botten scharnieren. Dat soort dingen.’
‘Wat een flauwekul. Botten zijn toch geen scharnieren!’
De menigte begon uit elkaar te vallen. Dirk zag hoe de dode
op een berrie werd gelegd. Nu zouden ze hem naar de snijkamer brengen. Hoe eerder hoe beter natuurlijk; zijn vader stond
ook niet graag in de stank. Dat ontleden duurde dagen. Gelukkig was het hartje winter, dan zou het kadaver niet zo snel
gaan rotten.
Dirk haalde zijn schouders op. ‘Ga dan zelf kijken, als je het
niet gelooft! Het is een openbare les. Een snijles.’
De metselaars hadden net als de chirurgijns hun gildekamer
in het vroegere poortgebouw. Maar Dirk wist wel dat deze eenvoudige knecht niet verder zou komen dan de deur. Niet iedereen kon er zomaar bij zijn als de beroemde chirurgijn een anatomische les gaf. Je moest er flink voor dokken.
‘Mooi niet!’ De knecht gaf een denkbeeldig mens een elleboogstoot. ‘Die dure heren denken maar dat ze alles met
gewone mensen kunnen doen!’
‘Het was een dief,’ zei Dirk. ‘Kijk dan! Hij had toch al eerder
straf gehad – die afgehakte hand.’
‘Nou en? Daarom mag hij nog wel héél bij de hemelpoort
aankomen!’
Dirk zuchtte, een beetje beledigd. Zijn vader deed er goed
werk mee. Mensen betaalden dik om erbij te mogen zijn! En
niet alleen studenten, maar ook volleerde chirurgijns en de
deftigste mensen uit de stad. Dirk had gevraagd of hij mee
mocht. Een dode had hij wel vaker gezien, hier of op de Dam,
waar misdadigers terechtgesteld werden. En zijn oma, die twee
keer de pest had overleefd, en ten slotte gestikt was in een kippenbotje. Maar erbij zijn als een lijk werd opengesneden, dat
was wat anders.
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‘Durf je dat?’ had zijn broertje Klaas bij het eten gevraagd. Hij
en Dirk moesten staan, want hun oudere broer Egbert had het
bankje vandaag ingepikt.
‘Durft-ie nóóit!’ Egbert kwam niet veel buiten omdat hij ziekelijk was. Daarom katte hij altijd op zijn jongere broertjes.
‘Welles!’ riep Dirk.
Hun vader had zijn wenkbrauwen gefronst. Ze mochten
eigenlijk niet praten tijdens het eten.
‘Laat die jongen met rust, Egbert,’ had Katrien gezegd. Ze
was twee jaar ouder en nam Dirk vaak in bescherming. Maar
hij had geen bescherming nodig! Daarom was hij doorgegaan.
‘Ik word ook chirurgijn later.’
Toen pas keek hun vader op.
‘Uitstekend plan, Dirk. Ik hou je eraan!’ Hij knikte Dirk goedkeurend toe, glimlachte zelfs even.
Egbert snoof. ‘Dirk in lijken snijden? Durft hij nóóit!’
Dirk viel stil. Egbert kamde hem altijd af. Maar misschien
had hij deze keer gelijk? Chirurgijn was een eervol beroep
en zijn vader was een belangrijk man, daarom had Dirk het
gezegd. Maar... in mensen snijden?
Hij keek zeker nogal benauwd, want zijn vader moest lachen
en zei: ‘Je hebt nog tijd om aan het idee te wennen, hoor. Goed,
dat is dus besloten. Jij wordt ook chirurgijn. Wat zeg ik: doctor
in de geneeskunde. Doctor Diederik Tulp... hm, dat klínkt. Wat
vind jij, Pieter?’
Zijn oudste broer, die ook voor dokter zou leren en daarom
een eigen stoel had, snoof.
‘Dirk? Pff! Die valt al flauw als hij een ontleedmes ziet!’
‘Of bloed,’ zei Egbert.
‘Dan is het maar goed dat een dode niet bloedt.’ Zijn vader
had geglimlacht. ‘Hij kan genoeg op doden oefenen.’
‘Maar... Ik eh...’ Dirk had het benauwd gekregen. Hij wist het
toch nog niet zéker! ‘Ik eh... Ik zie nog wel...’
Zijn vaders gezicht betrok. Dirk had meteen spijt gekregen.
‘Ik wil in ieder geval bij de schutterij,’ zei hij. Dat was toch
ook eervol?
‘Schutter is geen beroep anders,’ zei Pieter.

‘Dirk moet nog veel leren,’ zei Margreet, hun stiefmoeder.
Egbert kreeg een hoestbui. Zijn vader keek bezorgd naar
hem en begon een gesprek met Pieter over longziekten.
Daarom had Dirk er toen uitgegooid: ‘Vader? Ik word tóch
chirurgijn!’
Zijn vader had zijn hand even op Dirks hoofd gelegd, een
warme hand, een tevreden hand. En hij had naar hem gekeken
zoals hij anders alleen maar naar Pieter keek. ‘Goed zo, jongen.
Er groeit vast een goed chirurgijn uit jou.’
‘Pff,’ had Pieter weer gezegd. Egbert had gelachen: ‘Denk het
niet!’ En zijn stiefmoeder had haar hoofd geschud.
Maar hij zou het ze laten zien!
En daarom stond Dirk nu bij de waag, loerend op een kans
om tussen de nieuwsgierigen naar binnen te dringen. Hij zou
slijmbal Pieter en pestkop Egbert bewijzen dat ze het mis hadden. Niet dat zijn vader toestemming had gegeven.
‘Vandaag niet,’ had hij kort gezegd. ‘Misschien volgend jaar.’
Dirk kende die verstrooide toon. Die betekende: ik heb
belangrijker dingen aan mijn hoofd nu. Het was heel dom om
op zo’n moment door te zeuren.
Maar Dirk wilde toch doorzetten. Anders namen zijn broers
hem nooit meer serieus. Hij moest toch bewijzen dat hij ook
meetelde? Hij móést bij die snijles zien binnen te komen. Stiekem.
‘Weet jij waar ik meester Rembrandt kan vinden?’ Een schildersleerling met een kist op zijn schouder stootte hem aan.
‘Het chirurgijnsgilde, is dat hier ergens?’
‘Boven de waag.’ Dirk wees naar de drie ramen. ‘Ik kan je
de weg wel wijzen als je wilt.’ Ze klopten aan de deur van het
torentje rechts van de grote doorgang. Beneden aan de trap
stuitten ze op een wacht.
‘Toegangsbewijzen?’
Dirk maakte zich lang. ‘Ik ben Diederik Nicolaaszoon Tulp,’
zei hij. ‘Mijn vader is voorlezer van de chirurgijns.’
‘Neem me niet kwalijk.’ De wacht maakte een gebaar dat
hij door kon lopen. ‘En uw metgezel?’ Het gaf Dirk een prettig
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gevoel dat hij met ‘u’ werd aangesproken. Jammer genoeg had
hij geen idee wie de ander was.
‘Ferdinand, leerling van meester Rembrandt. Ik heb zijn
spullen bij me.’
‘Ah!’ De wacht ging opzij. Achter hen kwamen nog meer
mensen binnen; toeschouwers die nieuwsgierig waren naar de
kunst van chirurgijn Tulp.
Aarzelend ging Dirk voor, de smalle wenteltrap op.
‘Gaan ze echt in een dooie snijden?’ vroeg Ferdinand. Hij
deed of hij rilde. ‘Nou, die Tulp liever dan ik. Ik moet al kokhalzen van bloedworst.’
‘Doden bloeden niet,’ zei Dirk, trots dat hij dat wist.
De trap kwam uit in de gildekamer van de chirurgijns.
‘Is het hier?’
Dirk liet de schildersleerling voorgaan; zelf bleef hij op de
overloop staan en loerde om het hoekje. Zijn vader was er nog
niet. Ferdinand liep recht op een man af die uitgebreid in zijn
krullen stond te krabben. Toen hij zijn baret weer opzette, herkende Dirk degene die beneden op het plein naast hem had
gestaan. Was dat meester Rembrandt? Wat kwam die doen?
‘Aan de kant!’
Dirk schrok zich een ongeluk. De berrie met het lijk erop
werd de trap op gedragen; hij keek recht in het grauwe smoelwerk. Dus dit was ‘lijkbleek’, deze griezelige loodwitte kleur.
Bloeduitstortingen vormden een ring in de hals, waar de strop
gezeten had. De tong was dik en bleekblauw. Opeens viel de
stomp van de rechterarm van de baar. Hij zwiepte alsof de man
nog leefde; Dirk sprong achteruit en slaakte een kreet.
‘Een kind? Er zijn toch geen kinderen hier?’ hoorde hij een
van de chirurgijns in de gildekamer vragen.
‘Oprotten,’ snauwde de ruwe klant die het voeteneind van de
berrie droeg. Dirk glipte gauw de trap weer af, tegen de stroom
in, en bleef voorbij de eerste bocht staan. Het bloed klopte in
zijn oren. Was hij misselijk? Nee, alleen geschrokken.
Soms, had zijn vader verteld, sneden mensen stiekem
lichaamsdelen van gehangenen af, om er tovermiddeltjes mee
te maken. De hand van een gehangene maakte je onzichtbaar

