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Sinds kort heef! de Hoofdwacht er 
een blikvanger bij: een hUlaar, die 
de oude funclie van de hoofdwachl 

verbeeld!. Hij is vooral bedoeld 
voor de kinderen . Maar hij kan 
ook voor de deur als blikvanger 

diensl doen. 

De hoofdwacht rond 
1870 mel echle 
huzaren op de trappen 

H aarletnse 
dodendansen .. , , 
ZlJn geen 
dodendansen 

In Haarlem hebben we twee voorstellingen die 
met de naam "dodendans" aangeduid worden. 

Als eerMe bij de gr~l\'cnporrl'crrcl1 in her st:1d huis 
"de dodcndJl1s "all de Hollandse gr,lven'; zoals onder mecr 
bcsLhrc\'cn III her bock "Dc Ilaarlcl11sc gravcnporcrcrrcn"van 

\\'im V.,11 Anrooij uir 1997 en In her nailr aanleiding van dit 

boek geschrcvcn artikcl in her Haarlems Dagblad van 26 

juli 199.7 dooc...Hamma ~ ---
lk nH-C'dc is de gc\'c1srccn "de dodendans", welke na 

resr'llIralic gcplaars[ is in de gc\'d van de nicuwbouw in de 

Nicuwc SpJ.arnwolldcrsrraaL De.:e srt:.en die oorspronkclijk 

10 hel claar gcslooprc pand nl'. 16 zar, wcrd bij de sloop 
door de Sri(:hring GCl'clrckens Verenlgmg Haerlcm van de 

[Qcnmaiigc cigcnaar van dar pand gekochr. geresr:mrcerd en 

hcrpb;l.[sr in de niellwbollw. Deze steen staar onder meer 
beschrcven in her bock "Gt'velsrcilcil V:1I1 Haarlcm"van Perer 

".111 Gr3.3.feiland en Theo Bortelier Uil 1994-

Waaraan moet een voorstelling 

voldoen om een dodendans te lijn? 
In het bock \'an D. 11,. Enklaar, "De dodendans, een 

culruurhisrorischc srudie" uit 1950 wordt de dodendans 
.lIs ,'olgt gcdcflnieerJ: "Je uoJend::ms is cen zinncbceldigc 

\'oors-telling \':In de nuche ''In de dood over her menselijk 
gcslachr, waarb,j een ,1,lnt,11 pcrsollcn, die aile standen, dke 

leeftijd en heide gc_"l:h'hren vcrrcgcnwoordigen, een reidans 
\'on11en mer figuren, die de dood verbeelden': 
Oar her hicr zaJ ga:m O\'('r drie standen, Iijke duidehjk_ 
Her boek "De Imdddccltwsc idccenwcrcld. 1000'1300':V311 

tvbnuel Stoffers (HilvcrSltIll1994), pagin<l281. gedl aan 
dar her roenrerrijd ging Olll dric sranden. Dlr ::ijn de 
gee::;tel~jkhc.."id, d ... wc.-ddlijkc m.lchr en de boercn en/of 
bllrgcr~_ Et:n ~tandaardwerk over deze ideologic is G. Dub}", 
Lcs trois ordres ou L' inuginairc du feodalisme (Parijs 1978). 

ECIl van de mOOiste voorbcelden van een dodendans is \Vel 
de dodendans in de rvlarienkirchc in Lubeck uit het jaar 
1643. Daarop :ijn duidclijk de paus, de keizer en de burgers 
hcrkcnbaar, de belden geslachten zijn \'ercegenwoordigd 



en men dansr h:md in hand samen met de dood. De twee 
Ha:lrlemse dodend:msvoorsrcllingcn voldocn niet aan 
de bovcngcnocmdc voorwaardcn. Er wordt met gedansr, 
beiden gt!s13chten zijn niet verrcgctlwoolliigd ell 1IIt:1I Ilt:efl 
g('('n conract met clkaat. 

Hoe moeten we de Haarlemse 

voorstelllngen dan wei benoemen? 
Tn her SUd/lUi .• i .. de dooJ ha b:tt.>tc t'.l.Iled van de 
&tavemtukkell. 1)e teut up Jit paned luidr: 

WDlt /)oot se~t tot drn Hun,,; 

Ghij l-iol/<IIuhcht" grawli hit"r al gluIIIUllt, 
GI'I) grllvlllllt'. gb~ vooe/Jlll''', dit sijt vOM/t'dl'll. 
Delt'T I'll ;SJI'T ghrbluvtIJ e/JII"'! IllIIer gCC/1e 

Matr sl)t em /111)11111'11 Jam gl'tuJtll 

Nu gIJij I'l'gr't'rJ hebe beij /mll ell )Je.iell. 

MI'll Il'ut alt tbam \I'd a/trilla/til: 
1st al glltst/litf na rrebl C/I mit", 
500 lIIooc/,d'.1 voor Godr u 10011 1114 1M/I'll; 

ht oock soo nitl, soo salt falctl. 
\Vtllli 11(:ifl glilUI of hart dat rtc/" vtrkt'trf. 
500 mOt'lij 111('1 pijllllt"1I aal 1111 bt"taltll; 
Ja, gbl) bad voor ptlgrrm v~d bet garn aWlllrn 
Vlln gl'ij u landt't1 "tbl SOD gl}frcgcert~ 

Wdiswaar wordr cr in dczt' rck.\r gesproken over een d.ans. 
maar dan bedoeld OIls mrn morr nll naac dr pijp<'n van de 
dood dansen of is ondergeschikc geworden :lan de doud. 
Dit heefr niets te maken mer de dodendans zoals hietvuur 
brspr('lken. Iler is ter afsluiting vall de serie in feire her 
aangeven van de moual, dar als je binnen je stand niC[ juisr 
gclecfd of gch:lIldcld hebt dan wordr j~ da,lT n:l j e dood op 
afgerekend. Dit in t~gensrdling ror de heraut die de serie 
openr en lof spreeh rer ere van de graven (de werddlijke 
macht), 
Hrr i_~ naar onu mening dan ook berer di[ p:meel vooruan 
aan te duiden .lIs ~ De afrekening': 

Dc gel/dueen is ge%ien her voorgaande re gemakkclijk tor 
een dodend:ms be,S[empcld. Wanneer en hoe de steen aan 

voorstelhngen als deze worden 

soms te snel 'dodendans' genoemd. Maar 

r(l~t die a.lnduiding wel7 Thon Fikkerman 

en Henk Michels houden het begrip en 

deze twcc voorstelhngen tegen het Ii<ht. 

De dodendans III de Manenl.arche 

in lObeck uit het}aar 1643 

zijn n;tam komt is nief bckend. VOOr zuver nl te gaan is de 
ccrstc vcrmclding van dezc :.rc~n re vinden in her bock van 
F. Allan in 1884. Her Icuke is dar daar de steen Ecnoemd 
wurdt als de ~ zuogenaamden dodend.:ms~ 

In her reeds genoemde bock van Bonclicr en Van 
Graaleiland schrijven zij dat de dood verregenwoordigcrs 
van aile rangen en standen met %id\ ~vocrt': Maar dat is niet 
juisr. De figuren suan los van e1kaar en er wordr ook nier 
p·d1ll~r. Aile vier de liguren heblx-n een statische houdine. 
De cOlldusie is dan ook dat we hier niet te make" hebben 
met cen dodendans maar mer een gesprek tussen de 
sranden, waathij de boer aangect't dar de wercldlijke en 
gccsrclijke macht wei bestuurt maar dar zc Ilier zander 
hem kunnen. w:tarbij de dood aangccft dar zc uiteindelijk 
alledrie gelijkelijk zlIlIen wnrd~n afgrrr.krnd or hun dade-no 
Zullen we de:ze steen voorta:l.n dan m:l.ar benoemen .lIs 

-Dc dde sunden-. 

Dir ZOll betekenen d:lr ook de gevelsteen die zich in Tilburg 
bevindr en dic eind 19C ccuw is gemaakr een andere naam 
moet krijgen. Deze sr~~n, grmailkr door df" Haarirmsc 
beeldhouwer Jan Verdonk. is volledig gebaseerd op de 
H aarlemse steen. Het:zelfde ge1dr voor de in lindenhout 
gr~nrdrll '1oorsrdling van de gevclsteen die in 2006 is 
gemaakt door de heer Mart Janssen uir HeelslIm. Ueze 
werd renroonge:srdd in de Hoofuwadlt tijuell.!> Je open 
monumcntendagen in 2006 en is een exacrt: kopie van de 
Haarlemse sreen. 

Aardig is nog om re vermcldcll dar in uDe H aarlemse 
13I0empJes~ cen bloemltzing uit cen zeventiende-eeuwse 
liedboekreeks, hCllicll Duullcntians vourkumt. Da:,rbij is 
CCIl prenr afgedrukr waarvan de oorsprong niet bekend is, 
maar wei kan worden aangeduid als een dodcndans. 
Zu I"lijft er dus vuor Haarlcm toch nog wat over. 

ThOll FikkUI/Jall ell Hellk Micht'ls 
Advisellr ell bestullrs/i,/ vlln ae Slichtlllg Cevdlekcns 
Vrrtlligillg Hatrltm 


