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Lijf- en levensbehoud op het Schouwtoneel des Doods
De dodendans van medicus Salomon van Rusting
Rolf P. Dreier en Johan P. Mackenbach

Salomon van Rusting was een Amsterdamse medicus die leefde en werkte rond 1700. Hij schreef een van de weinige Nederlandse dodendansen, getiteld Het Schouw-Tooneel des Doods. De dodendans was in de late middeleeuwen een kunstvorm die de menselijke sterfelijkheid tot onderwerp had. De traditionele dodendans riep op de
ijdelheid van het wereldse leven te onderkennen (‘memento mori’) aan de hand van menselijke figuren die de Dood
ontmoeten. Dit artikel beschrijft de context waarin Van Rustings werk tot stand kwam, en geeft een korte karakterisering van de zeer oorspronkelijke en veelal burleske inhoud. In tegenstelling tot andere dodendansen stelde Van
Rusting de geneeskunde niet voor als onmachtig ten opzichte van de dood. Uit zijn werk spreekt een bijna modern
aandoend vertrouwen in de mogelijkheid door verstandig te leven een voortijdige dood af te wenden.
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‘Hy drong het mij op t’lyf’, schrijft Salomon van Rusting
over de opdracht van zijn uitgever Jan ten Hoorn om een
dodendans te vervaardigen.1 De dodendans is een kunstvorm die de menselijke sterfelijkheid tot onderwerp heeft,
waarover hieronder meer volgt. Het ‘doffe, akelige dootswerk’ kwam niet overeen met de natuur van de auteur
Van Rusting. Deze weinig positieve indruk van het
dodendansgenre berustte waarschijnlijk op zijn ervaring
met monumentale dodendansen, die hij tijdens zijn uitgebreide zwerftochten door 17e-eeuws Frankrijk had gezien.
Deze werken waren vrijwel allemaal zo’n 2 eeuwen eerder
ontstaan en ademden nog de geest van de late middeleeuwen.2-4 Mede door zijn onvrede met de opdracht ontstond
een eigenzinnig werk dat in 1707 onder de titel Het SchouwTooneel des Doods in druk ging.1 Het werd in totaal 5 keer
herdrukt, waarvan 1 keer in een Duitse vertaling. Daarmee is zijn werk de succesvolste van de Nederlandstalige
dodendansen en een van de weinige Nederlandse die überhaupt bekend zijn.5 De 2e druk van dit boek, een vrijwel
exacte kopie van de 1e druk, is digitaal beschikbaar (www.
dbnl.org/tekst/rust001scho01_01).
Salomon van Rusting was een Amsterdamse medicus.
Deze schilderszoon werd in 1652 gedoopt en is ergens
tussen 1709 en 1713 gestorven. Naar eigen zeggen rondde
hij zijn studie medicijnen in 1674 af te Montpellier,
waarna hij lange tijd in Frankrijk verbleef. Hij was arts in
het leger en later arts en chirurg in Schermer (NoordHolland).6 Van Rusting beschouwde zichzelf als aanhanger van de verlichte theoloog Balthasar Bekker. Hij publiceerde zowel medische als literaire werken, waarvan Het
Schouw-Tooneel des Doods een van de laatste was. Na zijn
overlijden was er weinig waardering meer voor zijn werk,
waarschijnlijk vanwege zijn burleske stijl.7 Witsen Gysbeek schreef zelfs in 1824 dat Van Rustings werken zo
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‘morsig en walgelijk laf waren’, dat ‘het [ons] niet lust
eene lijst te geven van zijne talrijke werken, alzoo toch
niemand van eenigen smaak zich dezelven zal aanschaffen’.8
In dit artikel zullen wij zijn dodendans kort karakteriseren en vooral ingaan op de vraag welke boodschap hij aan
de lezer wilde overbrengen. Om het oorspronkelijke
karakter van zijn werk goed tot uitdrukking te kunnen
brengen, beginnen wij echter met een kort overzicht van
de West-Europese dodendanstraditie waarop Van Rusting zich baseerde.

De West-Europese dodendanstraditie
De dodendans, ook bekend als ‘Totentanz’ of ‘Danse
Macabre’, heeft zoals gezegd de menselijke sterfelijkheid
tot onderwerp. Hij bestaat uit een reeks afbeeldingen van
een ontmoeting van een kadaverfiguur met een mens,
waarbij de laatste meestal een hele maatschappelijke
stand of een bepaald beroep vertegenwoordigt. De ontmoeting verbeeldt het sterfmoment van de mens, die met
de dood moet dansen en zo door deze uit het leven wordt
weggerukt.
De eerste dodendans werd in 1424 geschilderd op de binnenzijde van de muur rond de Cimetière des Innocents
[begraafplaats van de onschuldigen] in Parijs.2,4 Dit was
een langgerekte schildering waarop een reeks levende
personen, door kadaverfiguren onderbroken, in een soort
rijdans werd afgebeeld. Hierin nam iedereen zijn volgens
de goddelijke orde voorbestemde plaats en functie in.8
Onder de figuren bevond zich een band met tekst die de
beelden van commentaar voorzag. De basis van alle commentaren was de oproep tot inkeer te komen, want voor
de Dood was iedereen gelijk. Dodendansen worden
daarom wel ‘geïllustreerde boetepreken’ genoemd.9
Vanaf de 15e eeuw verspreidde de dodendans als kunstvorm zich snel over grote delen van Europa, mede dankzij
de ontwikkeling van de boekdrukkunst. Binnen het genre
kunnen verschillende typen worden onderscheiden,4
maar ondanks deze variaties was de centrale boodschap
van dodendansen steeds de religieus-morele oproep om
de ijdelheid van het wereldse leven te onderkennen en
boete te doen voor de zonden. De kracht van deze oproep
(‘memento mori’) lag in de dreiging van de sterfelijkheid
die alle mensen op gelijke wijze betrof. Tussen de religieuze gelijkheid voor de dood en de reële ongelijkheid van
een vaak armoedig leven in de werkelijkheid van alledag,
opende zich een belangrijk spanningsveld. Dit werd
gebruikt om met behulp van de autoriteit van de Dood
maatschappelijke misstanden aan te kaarten, en dikwijls
om de legitimiteit van het gezag ter discussie te stellen.10
Ook Salomon van Rustings werk staat, ondanks zijn
eigenzinnige invulling, in deze kritische traditie.
2

Het Schouw-Tooneel des Doods
De opbouw van het boek

Het Schouw-Tooneel des Doods telt meer dan 300 bladzijden en bevat 30 zogenoemde taferelen. Elk van deze
taferelen bestaat uit een prent gevolgd door een lange, op
rijm gezette tekst. Het geheel kent een duidelijke tweedeling. De eerste 8 prenten illustreren het ontstaan en de
rol van de dood in het Oude en Nieuwe Testament. Van
Rusting doet uitbundig verslag van de Bijbelse verhalen:
ze beslaan bijna de helft van het boek. Het 2e deel is de
eigenlijke dodendans. In 22 prenten laat dit deel de ontmoeting van de Dood met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke rangen en standen zien.
Aan elke plaat is een korte spreuk en een rijmend onderschrift toegevoegd. Daarnaast hoort bij elke prent een
langere tekst in gedichtvorm. De prenten van de dodendans dragen de volgende titels (afgekort): Koning, Raatsvergadering, Vrolyke maaltyd, Koninglyke maaltyd, Zieke
op ’t bed, Boerendans, Advocaten, Weetzugttigen ouden,
Cardinaal, Krygsman, Paap, Astrologist, Stok-out man,
Schip, Mars-man, Molenaar, Bruidegom en bruid, Kind,
Ploegende boer, Koorde-dansser, Schaatse ryders en
Doctoraal poëet. In de figuren bij dit artikel zijn enkele
van de karakteristiekste prenten met hun onderschriften
gereproduceerd (figuren 1-4).
De onechte moralist

De verwijten die in de dodendansen aan de stervenden
werden gericht, waren van oudsher in een spirituele
moraal geworteld die superieur werd geacht. Van Rusting
geloofde echter blijkbaar niet in het nut van de stichtelijke waarde van de dodendans, want hij schreef:
‘[…] de goude en goede les der wyzen: Denk te sterven
kan plaats in mond, en schrift, maar niet in ’t hart verwerven.’
Zijn werk diende in eerste instantie tot vermaak en nut,
en pas daarna tot ‘heyl’.
Veel van de zogenaamde vermaningen hebben dan ook
een ironisch karakter. De figuur van de boer was in de
dodendans altijd een voorbeeld voor elk mens geweest,
omdat hij het Bijbelse ideaal van de ascetische, harde
werker representeerde. Ook bij Van Rusting krijgt de
boer veel lof, maar op een weinig geloofwaardige manier.
Zo schrijft hij dat de boer ‘het karakter van God zelf ontvangen [heeft]’. Terwijl hij zich in eerdere delen van zijn
Schouw-Tooneel op een bijzonder laatdunkende en minachtende manier over de boerenstand en de boerse
manier van leven had uitgelaten, put hij zich hier uit in
overdreven loftuitingen: ‘Wat mens is nutter in de werelt,
als een boer?’
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veel aandacht aan de preventie van een fatale afloop.
Zo schrijft hij uitbundige rijmen over de molenaar:
‘[…] het hys-touw, reets al vals,
Brak stukken, en de zak brak, in zyn val, den hals
Des genen die de zak eerst vast maakte, en beneden
Bleef staan, vergetende van ondren weg te treeden.’
En over de schaatsenrijders:
‘Een ander valt op ’t ys, regt op zyn agterhooft,
Zyn harssenpan te barste; en, door die val verdooft,
Blyft hy belulleloos daar leggen, tot de koude
Zyn ziel ten lyve uit jaagt, hoe graag hy ze ook woud houden.’
Ook verwierp hij herhaaldelijk in scherpe bewoordingen
het overdadige nuttigen van ‘narrensoep’, zoals hij alcoholische dranken noemde. Zijn ergernis aan drankmis-

FIGUUR 1 De ploegende boer, tafereel XXVII uit Salomon van Rustings
dodendans, een boek met zinnebeelden van de sterfelijkheid.1

FIGUUR 2 De schaatsenrijder, tafereel XXIX uit Salomon van Rustings
dodendans, een boek met zinnebeelden van de sterfelijkheid.1
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Van Rusting was niet alleen uit op vermaak, maar ook op
nut. Voor hem was de basis voor een beter leven niet het
geloof, maar wijsheid, ervaring en – letterlijk en figuurlijk
– nuchterheid. Van Rusting richtte zich dan ook vooral
op het aan de kaak stellen van tastbare, alledaagse domheden.
Door uit het leven gegrepen voorbeelden van gevaarlijke
situaties en menselijke gedragingen wilde Van Rusting
zijn publiek waarschuwen voor de gevaren waaraan men
blootstond. In tegenstelling – en dit is zeer opmerkelijk
– tot de traditionele dodendansen, die meestal benadrukten dat het sterven nu eenmaal plotseling komt en
dat daartegen niets te doen valt, besteedde Van Rusting

De pragmaticus
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bruik hing wellicht ook samen met de populaire associatie van alcohol met medicijn, die hem als geneesheer
tegen de borst stuitte.
De verlichte geneesheer

Van Rustings mens- en maatschappijbeeld werd in sterke
mate beïnvloed door zijn medische achtergrond. De
geneeskunst wijst hij aan als steunpilaar van een modelleven, dat op het aardse geluk is gericht. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in zijn dodendans de traditionele
waarden van dodendansen naar de achtergrond werden
verdrongen. In het laatste tafereel, dat aan hemzelf (‘een
doctoraal poëet’) is gewijd, schrijft hij:
‘Door Wetenschappen kan men zig gelukkig maaken.
Door konsten kan men tot veel eer en agting raken.

FIGUUR 3 De ‘doctoraal poëet’, tafereel XXX uit Salomon van Rustings dodendans.1
Dit tafereel is gewijd aan Van Rusting zelf, die auteur én medicus was.
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Wie kennis, van het Regt, en Medicyn-konst, heeft,
heeft alles, wat geluk, en eer, en agting, geeft.’
Hij brak een lans voor de academische arts. Die verdiende
volgens hem een vooraanstaande positie binnen de
gezondheidszorg. In het begin van de 18e eeuw woedde
er nog een felle strijd op de gezondheidsmarkt. De universitaire geneeskunde moest toen zijn monopolie op de
beoefening van het vak nog veroveren. Toch is hij kritisch
over het kunnen van de arts, vooral over diens vermogen
het moment van de dood te voorspellen. In de illustratie
meent de arts op grond van zijn urineschouwen dat de
zieke snel zal overlijden: de dood staat al aan het bed
(figuur 4). Maar tegen zijn voorspelling in herstelt de

FIGUUR 4 De zieke en de vege (dienstmeid), tafereel XIII uit Salomon van
Rustings dodendans.1 ‘Veeg’ is een verouderd woord voor ‘de dood nabij’. Het is dus
de dienstmeid die door de dood wordt meegenomen. Op de voorgrond een arts die
urine schouwt.
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nut in een spiritueel-morele inkeer. Van Rusting richt
zijn pijlen op concrete, tastbare verbeteringen van het
menselijk gedrag.
Daarbij laat hij zich duidelijk inspireren door zijn medische kennis en ervaring. In zijn propaganda voor een
beter leven nemen gezondheid en gezondheidszorg een
belangrijke positie in. Van Rusting waarschuwde herhaaldelijk tegen drankzucht, maar ook tegen andere
fatale domheden die tot een onnodige bekorting van het
leven konden leiden. Een van die domheden was volgens
hem dat men vaak onvoldoende hulp zocht bij medici
met universitair verkregen vakkennis. Zo vormt Salomon
van Rusting – verguisd als literaat – toch een kleine mijlpaal in de moderne geschiedenis van de Nederlandse
geneeskunde.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dit onderzoek werd
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Conclusie
Van Rustings Schouw-Tooneel des Doods is een heel persoonlijke invulling van het sinds de late middeleeuwen
populaire dodendansmotief. In overeenstemming met de
traditie van het genre roept hij op tot verbetering van het
leven, maar in tegenstelling tot die traditie ziet hij weinig
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zieke en neemt de dood de dienstmeid, aangeduid met
‘veege’ (wat ‘de dood nabij’ betekent), mee in het graf.
Van Rusting schetst daarbij een nauwkeurig beeld van
het hulpzoekgedrag van zijn medemensen. Hij noemt 4
redenen waarom mensen niet of te laat naar een dokter
gaan: onwetendheid van de patiënt ten overstaan van het
dreigende gevaar, angst voor geneesmiddel of geneespraktijk, twijfel over de deskundigheid van de medische
stand, en gebrek aan geld. Zo geeft hij blijk van spijt over
de onnodige verkwanseling van een menselijk leven in
het geval van een man die aan ‘[…] het blaasjes-vuur [dat
aan zyn voet quam] is gestorven; een ligt heelbaar ongemak.’ In de scène die speelt tussen de dood en een marskramer geeft hij aandacht aan de ongelijke toegang tot
medische zorg wanneer hij de kramer de volgende woorden in de mond legt:
‘Indien ik ziek word, zo kan ik, voor ziekt, en pyn,
de Medicynen, nog de Doctor, niet betalen.’

