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Inleiding
Mijn angst voor het leven is noodzakelijk voor mij, net zoals mijn ziekte. Zonder angst en ziekte, ben ik een roerloos schip.
Mijn kunst is gegrond in reflecties in het verschillend zijn van anderen. Mijn lijden zijn deel van mijzelf en mijn kunst. Zij
zijn niet te onderscheiden van mij, en hun verwoesting zou mijn kunst vernietigen. Ik wil mijn lijden houden. 1
-

Edvard Munch

In 1906 overleed de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen. Hij was op dat moment een
gevierd schrijver die geliefd en gehaat werd over heel West-Europa vanwege zijn
controversiële toneelstukken. Zijn landgenoot de kunstenaar Edvard Munch (1863-1944)
kreeg in datzelfde jaar de opdracht van regisseur Max Reinhardt om het ontwerp te maken
van het decor van een van Ibsens toneelstukken: Spoken. Dit was de eerste keer dat Munch
echt iets deed met zijn fascinatie voor Ibsen. Hij las sinds zijn jeugd de toneelstukken en was
ook zeer geïnteresseerd in Ibsens personages. Het toneelstuk Spoken had vooral een impact op
Munch vanwege de gelijkenissen die hij zag met zijn eigen levensloop. Munch was zijn hele
leven af en aan ziek geweest en gaf zijn ouders daar de schuld van. Ook in Spoken gaat het
over de ‘erfenissen’ uit het verleden die een cruciale en funeste rol krijgen, de erfenissen van
wat onze vaders en moeders ons hebben na gelaten. Het stuk gaat zien hoe leugens, illusies en
goede bedoelingen de menselijke existentie kunnen vernietigen. De ooit opgeroepen spoken
laten zich niet meer wegstoppen, een slechte afloop is onvermijdelijk.2
De onderzoeksvraag
Mijn interesse voor zowel Munch als Ibsen heeft me gedreven dit onderzoek uit te
voeren. In eerste instantie wilde ik een algemener onderzoek doen naar de relatie tussen de
Munchs schetsen van Spoken en Ibsen en Munch. Na een uitgebreid literatuuronderzoek
kwam ik het onderzoek van theaterhistoricus Joan Templeton op het spoor waarin ze
uitgebreid ingaat op de relatie tussen beide kunstenaars. Voor mijn onderzoek betekende dat
dat er een andere invalshoek moest worden gekozen. Door het lezen van het eerste hoofdstuk
van het boek van Templeton kwam ik erachter dat in Spoken veel overeenkomsten zijn met
Munchs biografie. Templeton beschrijft hoe Munch te werk is gegaan tijdens het maken van
het ontwerp en legt ook de verbinding met zijn verleden, hoewel vrij oppervlakkig. Ik wilde
daarom diepgaander onderzoek doen naar welke rol Ibsens Spoken in de artistieke visie en het
oeuvre van Munch speelt en er aan de hand van deelvragen verder op ingaan.
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Belangrijke thema’s in Spoken zijn erfelijkheid, ziekte en dood. In de eerste deelvraag
wordt onderzocht hoe deze thema’s overeenkomen met Munchs eigen leven. Nadat op deze
deelvraag antwoord is gegeven, kan worden onderzocht hoe zich dit uit in Munchs
autobiografische werken. Met het autobiografisch werk worden de schilderijen die gerelateerd
zijn aan zijn jeugd bedoeld en over zijn zieke familieleden gaan.
Om meer grip te krijgen op het belang van Spoken voor Munch is het noodzakelijk om
te kijken naar zowel de relatie tussen Ibsen en Munch als het verband tussen Ibsens leven en
zijn werken. Munch kwam voor het eerst echt in aanraking met het toneelstuk toen hij werd
gevraagd om het decor te maken voor Reinhardts uitvoering van Spoken. Dit is van belang om
zowel het toneelstuk zelf als de samenwerking tussen Reinhardt en Munch te onderzoeken om
zo een beeld te krijgen van Munchs eigen interpretatie bij het maken van de decorschetsen.
Vervolgens moet er worden gekeken naar de overeenkomsten tussen Munch en
Spoken. De werken die in relatie tot het toneelstuk staan, kunnen worden onderverdeeld in
twee categorieën, namelijk de schetsen die hij maakte voor Reinhardt en de werken die hij
achteraf – los van die uitvoering – van het toneelstuk maakte. Het gaat dan om de invulling
van Munch van de Reinhardtwerken, maar ook van zijn autonoom werk dat betrekking heeft
op Spoken.
Wanneer op al deze zaken antwoord is gegeven, kan de hoofdvraag worden
beantwoord. De hoofdvraag is: welke rol speelde Ibsens Spoken in de artistieke visie en het
oeuvre van Munch?
Verantwoording, theoretisch kader en methode
In bestaand onderzoek wordt er op enkele momenten duidelijk gemaakt welke rol
Ibsens Spoken in de artistieke visie en het oeuvre van Munch speelde. Dit bacheloronderzoek
behandelt voor het eerst deze materie zo intensief.
In de onderzoeken van theaterhistorici Joan Templeton3 en Scott T. Cummings4 en
kunsthistoricus Arne Eggum5 wordt er wel ingegaan op Munchs werk in relatie tot het
toneelstuk Spoken. Het meest invloedrijke onderzoek is Templeton’s Munch’s Ibsen: A
Painter’s Vision of a Playwright uit 2008. Zij begint haar onderzoek met de ontmoetingen
tussen Munch en Henrik Ibsen. Van daaruit bespreekt ze ieder toneelstuk van Ibsen waar
Munch mee in aanraking is geweest.6 Cummings onderzoekt het hele proces van Munch bij
3
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het maken van het decor voor Max Reinhardts Spoken uit 1906. Hij beschrijft wat Reinhardts
visie was en bekijkt zijn aantekeningen voor het maken van het decor voor Munch. Ook
beschrijft hij hoe Munch te werk is gegaan.7 Oud-directeur van het Munch Museum in Oslo
Arne Eggum is expert op het gebied van Munch. In The Theme of Death, een onderzoek uit
Edvard Munch: Symbols & Images gebruikt hij het thema dood om verschillende werken van
Munch te verklaren.8
De focus ligt in deze drie onderzoeken niet op Munchs privéomstandigheden. Munchs
relatie tot Spoken en de daarin behandelde thema’s worden hierin ook niet uitgediept, terwijl
dit een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre lijkt te zijn.
Dit scriptieonderzoek is gedaan vanuit een biografisch perspectief, aangezien het leven van
Munch belangrijk is om een verbinding te kunnen leggen tussen de autobiografische werken
en de Reinhardtwerken. Bij een biografisch perspectief wordt er vooral gekeken naar de
levensgebeurtenissen van de desbetreffende persoon en in welke context deze geplaatst
wordt.9 In Giorgio Vasari’s De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten
beschrijft Vasari de levens van kunstenaars uit zijn tijd. De biografie van een kunstenaar is
belangrijk voor het begrijpen van diens kunstwerken.10 Hoewel dit deels van belang is, kent
deze zestiende-eeuwse biografische benadering wel beperkingen. Het is daarom beter om het
vanuit de stijlperiode waartoe Munch behoort, namelijk het Expressionisme te zien. Hierbij is
het voor de kunstenaars belangrijk om vanuit hun eigen leven hun werk te benaderen en
ervaringen te gebruiken tijdens het maken van werk.11 Munch legt in zijn werken ook de
nadruk op zelfexpressie. Zijn kijk op het leven en de omgang met erfelijkheid, ziekte, dood en
angst zijn bepalend voor zijn werk. Hij zelf zegt hierover: ‘Zolang ik me kan herinneren heb
ik geleden onder een diep gevoel van angst dat ik in mijn kunst geprobeerd heb tot
uitdrukking te brengen.’12
In deze scriptie wordt gekeken naar de rol die het toneelstuk Spoken in Munchs leven had
en hoe dit tot uitdrukking kwam in de werken die hij maakte, aangezien er een verband lijkt te
zijn tussen het toneelstuk, Munchs Reinhardtwerken en zijn autobiografische werken. Dit
onderzoek analyseert de relatie tussen deze drie aspecten. Het aantal autobiografische werken
van Munch is zeer groot. Vanwege de overeenkomstige thematiek met het toneelstuk is
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gekozen voor de werken: Dood in de ziekenkamer, Het zieke kind, Lente, De zoon, De zon en
Erfenis.
In de kunstwerken komen symbolische kenmerken voor die Munch telkens herhaalt.
Daarom is er als methode voor gekozen om ook naar de symboliek te kijken in de werken.
Voordat er een iconografische analyse kan worden gemaakt, is het belangrijk kennis te
hebben van de biografische aspecten en visie van Munch. Omdat hij zelf aan de voorwerpen
in zijn werken een extra betekenis geeft, is ervoor gekozen te kijken naar persoonlijke
symboliek. Bij deze iconografische analyse ligt aan de hand van motieven de nadruk op
elementen uit Munchs eigen leven.
Opzet
In het eerste hoofdstuk staat het leven van Munch centraal. Er wordt in dit hoofdstuk
antwoord gegeven op de deelvragen: hoe komen de thema’s uit Spoken erfelijkheid, ziekte en
dood overeen met Munchs eigen leven en hoe uit zich dat in zijn autobiografische werken?
Zijn werk hangt nauw samen met zijn levensgeschiedenis. Objecten en belangrijke
gebeurtenissen in zijn leven vervullen een grote rol in zijn kunst en zijn ook herhaaldelijk als
thema of motief te vinden in zijn werken. In de korte biografie ligt vooral de nadruk op zaken
die relevant zijn voor de thema’s erfelijkheid, ziekte en dood. Daarnaast wordt er een
beschrijving gegeven van waar Munch zijn inspiratie uit putte. Het hoofdstuk sluit af met de
beschrijving van drie autobiografische werken Dood in de ziekenkamer, Het zieke kind en
Lente, waarvan later in hoofdstuk drie de symboliek wordt geanalyseerd.
Hoofdstuk twee behandelt Ibsens leven en zijn toneelstuk Spoken. Na een korte biografie
en een uiteenzetting van het toneelstuk volgt een toelichting van de relatie tussen Ibsen en
Munch. Vervolgens wordt beschreven hoe Munch is gekomen tot de opdracht van Max
Reinhardt om de schetsen voor het stuk te maken. Tevens worden Reinhardts aanwijzingen en
Munchs eigen inbreng in het decor uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op
de deelvragen: welke relatie is er tussen Munch en Ibsen en waarover gaat het werk van Ibsen
en Spoken in het bijzonder?
Hoofdstuk drie bespreekt Munchs kunstwerken in relatie tot Ibsens Spoken. De werken die
behandeld worden in het eerste hoofdstuk worden in verband gebracht met Munchs
identificatie met Ibsens Spoken. Elementen uit Spoken worden vergeleken met elementen uit
Munchs autobiografische werk. Ze worden in dit hoofdstuk in relatie gebracht met dialogen
uit Spoken en met Munchs schetsen voor de uitvoering van Reinhardt. Andere vergelijkingen

5

van werken zijn gemaakt op basis van thema of motief. In dit hoofdstuk wordt er antwoord
gegeven op de hoofdvraag.
In de conclusie wordt een synopsis gegeven van de voorgaande hoofdstukken, waarna er
een antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag: welke rol speelde Ibsens Spoken in de
artistieke visie en het oeuvre van Munch?
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Hoofdstuk 1 | Munch en zijn familie, ziekte en dood
1.1 Inleiding
Er wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de deelvragen: hoe komen de thema’s uit
Spoken erfelijkheid, ziekte en dood overeen met Munchs eigen leven en hoe uit zich dat in
zijn autobiografische werken? De volgende paragrafen gaan over hoe Munchs leven
verbonden was met zijn werk. Na zijn biografie waarin zijn jeugd, zijn familie en zijn
kunstenaarschap worden besproken, volgt een paragraaf waarin kort beschreven wordt wat
zijn inspiratiebronnen waren. In de schilderijen die in het laatste gedeelte worden besproken,
staan zijn familie en de thema’s erfelijkheid, ziekte en dood centraal. De beschrijving van de
schilderijen is nodig om de relatie tussen het familiewerk en Munchs identificatie met Spoken
te begrijpen.
1.1.1 Jeugd en familie
Op de Engelhaugen Boerderij in Løten, Noorwegen, werd op 12 december 1863 Edvard
Munch geboren, 170 kilometer ten noorden van Oslo, omdat zijn vader, Christian Munch, op
dat moment een militair arts was bij het daar gepositioneerde Østerdalske Jaegercorps. Die
was pas op zijn zesenveertigste met de drieëntwintigjarige Laura Catherine Bjoldstad
gehuwd.13 Het getrouwde stel kreeg vijf kinderen, waarvan Edvard het tweede kind is. Een
jaar naar zijn geboorte verhuisde de familie naar Kristiania, het tegenwoordige Oslo. Hier
kreeg zijn moeder tuberculose. Een jaar voor haar dood was ze al ernstig ziek. Een van
Edvards vroegste herinneringen aan zijn moeder was dat ze vaak bij het raam zat, naar buiten
starend. Over deze vroege herinnering schreef hij: ‘Mama zit in een fauteuil bij het raam,
haar gezicht is bleek en ze draagt een zwarte jurk. Het licht van het raam valt op haar
lichaam. Buiten de ruit zijn er vallende sneeuwvlokjes.’14 In diezelfde periode was zijn
moeder opnieuw zwanger en vanwege haar zwakke toestand ging men ervan uit dat ze de
bevalling niet zou overleven. Ze had toen al vier kinderen; het eerste kind, Sophie, werd
geboren in 1862, Edvard kwam als tweede, zijn broertje Peter Andreas - ook wel Andreas
genoemd - werd geboren in 1865 en zijn zusje Laura in 1867.15
Zijn moeder schreef op 12 januari 1868 tijdens de zwangerschap van haar vijfde kind een
afscheidsbrief aan haar kinderen en haar man. Ze beschreef Edvard hierin als ‘bleke, kleine

13

Prideaux 2007, 1.
Prideaux 2007, 1.
15
De hele namen zijn: Johanne Sophie, Peter Andreas en Laura Catherine.
14

7

Edvard’. Op 5 februari 1868 beviel ze van Inger Marie en in de lente maakte Edvard zijn
laatste wandeling met zijn moeder. Dit moment liet een grote indruk op hem achter. Hij
maakte later dan ook een tekening van het moment waarop hij als vijfjarige met zijn moeders
hand in hand loopt, genaamd Kinderherinnering. Buiten de poort (afb. 1).16 Na de dood van
zijn moeder nam haar jongere zusje, Edvards tante, Karen Bjoldstad het huishouden over.
Het hield niet op met fysieke en psychische ziektes in Munchs familie, want negen jaar
naar de dood van zijn moeder in 1877 stierf zijn oudere zus Sophie ook aan tuberculose. Zij
was toen vijftien en Edvard veertien. Andreas, die twee jaar jonger was dan Edvard, werd net
als zijn vader een arts, trouwde en stierf in 1895 op dertigjarige leeftijd aan een
longontsteking. Zijn zusje Laura werd schizofreen in haar tienerjaren, wat ervoor zorgde dat
ze de rest van haar leven in een ziekenhuis doorbracht. Zij stierf uiteindelijk in 1926 aan
kanker.17 Het lijkt niet vreemd dat Munch in zijn kunst veel uit zijn persoonlijk verleden heeft
geput en voornamelijk motieven van angst en dood heeft gebruikt.18
De relatie tussen Edvard en zijn vader was niet goed. Zijn vader was zeer religieus en dat
zorgde voor botsingen tussen de twee. Edvard verbrak dan ook de relatie met zijn vader op
zijn zeventiende. Munch schreef over zijn vader dat hij overdreven nerveus en obsessief
religieus was tot het neurotische aan toe. Van zijn vader zou hij, naar eigen zeggen, zijn eigen
krankzinnigheid geërfd hebben. Hij beschrijft zijn hele jeugd als ‘wormstekig’ door zijn
vaders religieuze angst. 19
1.1.2 De kunstenaar
Van jongs af aan tekende Edvard samen met zijn zusje Sophie en broertje Andreas in de
avond wanneer hun vader aan het lezen was. Edvard maakte zijn eerste schilderij in het begin
van 1880. Dit was een kopie van een portret van zijn overgrootvader Peter Munch dat in de
woonkamer van zijn ouderlijk huis hing. Het portret was geschilderd rond 1780 door de
Noorse Peder Aadnes (1739-1792).20 Op zijn zestiende begon Edvard aan een studie voor
ingenieur aan de Technische School.21 Deze opleiding maakte hij niet af, aangezien hij
halverwege 1880 begon met het maken van serieuze schetsen en schilderijen van Kristiania en
omgeving. Aan het eind van dat jaar stopte hij met de technische opleiding en begon aan de

16

Prideaux 2007, 11.
Warick 1986, 278.
18
Warick 1986, 279.
19
Prideaux 2007, 2.
20
Prideaux 2007, 11.
21
Brunet 2001, 169.
17

8

kunstacademie. 22 Hij besloot op zeventienjarige leeftijd om kunstenaar te worden; vanaf dat
moment zou hij tot aan zijn overlijden op tachtigjarige leeftijd kunst blijven produceren. Tot
die kunst behoort een grote collectie schilderijen, tekeningen, aquarellen en grafisch werk: het
oeuvre varieert van kleine, intieme schilderijen tot monumentale muurschilderingen.23
In 1882 huurde Edvard samen met zes andere kunstenaars een studio in de buurt van het
parlement in Oslo. Hun werk werd beoordeeld en bekeken door kunstenaar Christian Krohg
(1852-1925). Krohg heeft veel invloed gehad op zijn vroegere werken en Munch zag hem ook
als zijn mentor. In diezelfde studio begon Munch aan drie grotere werken: Puberteit (1894),
De dag erna (1895) en de eerste versie van Het zieke kind (afb. 2) die hij voltooide in 1886.
Pas in 1889 had hij zijn eerste solotentoonstelling in Oslo. 24
In 1894 ontmoette Edvard Munch Graaf Maurycy Prozor, Ibsens vertaler, en Aurélian
Lungé-Poë (1896-1940), de directeur van het Théâtre de l’Œuvre. Hij begon in dat jaar ook
aan Het levensfries. Tot Het levensfries behoren bekende werken als De schreeuw, Vampier,
De eenzamen en De levensdans. De schilderijen die samen Het levensfries vormen, gaan over
thema’s als dood, jaloezie, eenzaamheid en liefde. In 1896 maakte Munch een lithografie voor
een productie van Ibsens Peer Gynt in het Theatre de l’Œuvre. Ook ontwierp hij het
programma voor de productie van Ibsens John Gabriel Borkman van het Theatre de l’Œuvre.
In 1906 maakte Edvard schetsen voor het decorontwerp van Spoken in opdracht van Max
Reinhardt, die in datzelfde jaar de Kammerspiele opende in het Deutsches Theater. Hij werkte
in 1907 in Berlijn aan een ontwerp voor Hedda Gabler en aan de decoraties voor Reinhardts
Kammerspiele. Het jaar daarna werd hij vanwege een zenuwinzinking opgenomen in het
ziekenhuis in Kopenhagen.25
De laatste decennia van zijn leven bracht Munch alleen door op zijn zelfvoorzienend
landgoed in Ekely in Noorwegen waar hij uiteindelijk op 23 januari 1944 overleed. Tot aan
het einde van zijn leven ging hij onvermoeibaar door met het maken van schilderijen.26
1.2 Artistieke visie
Om te kunnen begrijpen waarom Munch zich zo identificeerde met Henrik Ibsens
Spoken, is het belangrijk om te kijken naar zijn artistieke ontwikkeling en visie. Als kind had
Munch het naturalistisch natekenen van de werkelijkheid goed onder de knie. Maar hij maakte
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toen ook al observatieschetsen waarbij duidelijk zijn gevoel van eenzaamheid en isolatie naar
voren komt: zowel de afgebeelde kamers als de schetsen van landschappen zijn leeg,
uitzonderingen daargelaten.27 Munch veranderde van stijl op zijn twintigste met het schilderij
Het zieke kind (afb. 2). Na de breuk met het naturalisme begon Munch zijn traumatische jeugd
op het doek te verwerken. De schilderijen hadden vanaf dat moment een grotere
therapeutische werking: het leerde hem om te gaan met zijn verlies en verdriet. 28
Munchs schilderijen zijn geïllustreerde verkenningen van zijn psyche die qua stijl neigen
naar de Europese expressionisten, maar het lukt hem niet te ontsnappen aan het Noorse
naturalisme van zijn spiritueel mentor Hans Jaeger (1854-1910) en inspiratiebron Christian
Krohg.29 Zowel Krohg als Jaeger waren van mening dat kunst de persoonlijke ervaring van de
kunstenaar moest reflecteren en daarom als logisch gevolg autobiografisch moest zijn.
Wanneer deze grondbeginselen worden verbreed met fantasierijke constructies die zijn
afgeleid van ervaringen uit het verleden, zou men kunnen zeggen dat ze van toepassing zijn
op veel van Munchs werk.30 Volgens Krohg en Jaeger moet de kunstenaar de emoties die hij
voelt tijdens het schilderen verstaanbaar communiceren in zijn werk, zodat alle toeschouwers
deze emotie ook kunnen delen en daardoor van de kunstenaars ervaring kunnen profiteren.31
1.3 De schilderijen
Munch heeft in zijn leven een enorm gevarieerd oeuvre opgebouwd. Ondanks dat het
gevarieerd is, zijn er ook duidelijke lijnen te zien binnen zijn oeuvre. Zo maakte hij van één
thema vaak meerdere versies in verschillende kunstvormen, zoals tekeningen, schilderijen,
lithografieën en pastellen. Munch maakte steeds gebruik van andere materialen, maar de
compositie en plaatsing van de figuren blijven in iedere versie hetzelfde. Aangezien ziekte en
dood in zijn familie veel voorkwamen, gaat een groot gedeelte van zijn oeuvre hierover. In
deze schilderijen komen zijn familieleden vaak voor. Zijn tante Karen staat vaak model in zijn
werken: zij is zowel de zorgende figuur in Dood in de ziekenkamer en Lente als de moeder in
Het zieke kind.32 In deze sleutelwerken zien we hoe Munch uit zijn persoonlijk verleden put
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en met name de ziekte en dood van zijn zus oproept. Die werken zullen verderop in hoofdstuk
drie ook in verband worden gebracht met Ibsens Spoken en Munchs interesse daarvoor.
1.3.1 Dood in de ziekenkamer
Van Dood in de ziekenkamer (afb. 3) bestaan verschillende versies. Buiten de grotere
schilderijen die in het Munch Museum en in de National Gallery in Oslo, Noorwegen te zien
zijn, heeft het Munch Museum ook een serie studies en schetsen, en een lithografie van het
motief.33 De figuren en de objecten zijn bij iedere versie op dezelfde manier gepositioneerd.
Munch staat dicht bij zijn zus Inger terwijl hij diagonaal naar de dode in de stoel kijkt.34 Zijn
zus kijkt de toeschouwer direct aan. In 1893 begon Munch in Berlijn met het schilderen van
dit motief, met als doel de ervaringen uit zijn kinderjaren die hem gevormd hadden te
schilderen en te verwerken. Volgens Arne Eggum, voormalig directeur van het Munch
Museum, is Munch hier samen met zijn familie getuige van de dood van zijn zus Sophie. Zijn
zus Inger kijkt als enige van de figuren de beschouwer aan. Zijn jongere zus Laura zit op de
voorgrond in een stoel, gebogen naar haar handen te kijken. Zijn zusje Sophie, het onderwerp
van het schilderij, zit in de stoel naast het bed met haar rug gekeerd naar de beschouwer. De
beschouwer ziet haar niet. De dood wordt op deze manier als een afwezige of emotionele
leegte afgebeeld. Die leegte en het gevoel van gemis is te zien in de overlevenden eromheen.
Een doodse stilte ontstaat door simpele artistieke middelen: het gebruik van suggestieve
kleurcontrasten, de gemaskerde gezichten van de acteurs in het drama en de aflopende vloer,
die op een podiumvloer lijkt en aldus het onwerkelijke van de gebeurtenis versterkt.35 Het is
een afbeelding die Munch uit zijn herinneringen haalde: de familie is afgebeeld op de leeftijd
die ze hadden toen hij het schilderij maakte, niet toen de gebeurtenis plaatsvond. 36
Volgens contemporaine critici in 1890 zou het maken van dit werk geïnspireerd zijn op de
toneelstukken van Maurice Maeterlinck. Nadat Munch de eerste ontwerpen van Dood in de
ziekenkamer gemaakt had, kreeg hij het verzoek om een van Maeterlincks toneelstukken te
illustreren. Maeterlinck beschrijft de dood als een psychische aanwezigheid bij de
overlevenden op dezelfde als Munch.37 Het schilderij wordt vaak gelinkt aan Maeterlincks
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toneelstuk L’Intruse (De indringer), een toneelstuk dat draait om een groep mensen die op de
dood van een familielid wachten.38
Dat het schilderij naar de werkelijkheid geschilderd is, is onwaarschijnlijk. Het is
aannemelijk dat dit een gedramatiseerde weergave is van wat werkelijk gebeurd is, aangezien
de figuren op het schilderij allemaal volwassen lijken te zijn. Dit klopt niet helemaal met de
werkelijkheid, omdat Munch vijftien was toen zijn zus doodging. Daarnaast zorgt de
positionering van de figuren in de ruimte voor een versterkt dramatisch effect. Het onderwerp
– de dood van Sophie en de oorzaak van het lijden van de rest – van het schilderij speelt zich
op de achtergrond (het achtertoneel) af. Terwijl het gevolg op de voorgrond (het voortoneel)
staat. Daarmee laat Munch zien dat niet de dood van zijn zusje centraal staat in dit schilderij,
maar het lijden en het rouwen van de familieleden.39 De kleuren in het schilderij zijn ook niet
realistisch maar tonen eerder een gevoel. Voor Munch was het gevoel afbeelden belangrijker
dan het realistisch weergeven van de werkelijkheid. 40
1.3.2 Het zieke kind
Het zieke kind (1885) (afb. 4) is een schilderij waarin een meisje in een stoel zit en naar
een andere vrouw kijkt die zich over haar buigt. Het zittend meisje is Munchs zus Sophie en
de gebogen vrouw is zijn tante. Volgens Munch behoorde Het zieke kind tot de
‘kussenperiode’: een periode waarin kunstenaars zieke kinderen in een stoel met een kussen
achter het lichaam schilderden. Het schilderij is hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd op Ziek
meisje (afb. 5) van Christian Krohg uit 1880/1881.41 Munch gaf aan dat het voor hem meer
dan alleen een rage was. Zijn schilderijen zijn vooral weergaven van wat er vroeger bij hem
thuis gebeurde: een weergave van zijn zieke dierbaren. Hij zegt erbij dat er geen andere
kunstenaar was die ook zieke kinderen schilderde en daarbij zoveel pijn als hij voelde,
aangezien zij niet hun dierbaren schilderden. Munch gaf hier in ieder geval aan dat hij veel
pijn voelde tijdens het schilderen.42
Dat Het zieke kind geïnspireerd lijkt te zijn op Krohgs werk is niet verwonderlijk
aangezien Krogh Munchs leermeester was. Munch week van Krohg af in het formele. Het
werk toont zijn overgang van naturalisme naar expressionisme, omdat het naturalistisch
geschilderd is, maar al kenmerken vertoont van het expressionisme. Het is geschilderd als een
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emotionele uitdrukking op doek van de psychische staat die Munch zelf ervoer in die bewuste
ziekenkamer. 43
Later zag hij het schilderij als artistiek keerpunt in zijn carrière.44 Er bestaan meerdere
versies van dit schilderij (afb. 4). De eerste versie maakte hij in 1885 toen hij 22 jaar oud was
en wordt gezien als zijn artistieke doorbraak. Zoals Munch beweerde: ‘Het meeste van wat ik
later deed, werd in dit schilderij geboren’.45 Het is een artistiek keerpunt, want hij laat hier
het naturalisme, dat hij op jonge leeftijd al in de vingers had, los. Munch zegt dan ook dat hij
op dat moment niet meer schildert wat hij ziet, maar wat hij gezien heeft.46
1.3.3 Lente
Na Het zieke kind maakte Munch in 1889 een schilderij met hetzelfde thema: Lente
(afb. 6). Het schilderij toont zijn tante en zijn zieke zus Sophie in een kamer zittend voor een
raam. Zijn zus zit in een fauteuil met een groot kussen achter haar rug. Vanaf de linkerhelft
van het doek straalt de zon op de twee familieleden in de rechterkant van een donkere
ziekenkamer. Tegenover het stervende meisje staat voor het raam een plant in bloei die
helemaal opbloeit door de zon. De lente werkt hier als een sterk symbool voor het leven dat
gerepresenteerd wordt door de bloemen en het licht dat door de gordijnen schijnt. Sophie kijkt
niet door het raam en naar de bloemen, want haar lot is al bepaald. Zij zal sterven terwijl
buiten alles tot leven komt.47
1.4 Conclusie
De conclusie die uit dit hoofdstuk kan worden getrokken is dat er duidelijk te zien is dat
de grote thema’s uit Spoken: erfelijkheid, ziekte en dood een belangrijke rol in Munchs leven
hebben gespeeld. Het was Munchs visie om zijn eigen leven en gevoelens te gebruiken voor
zijn werken. In de autobiografische werken die daarna worden besproken wordt deze rol dan
ook bevestigd.
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Hoofdstuk 2 | Ibsen, Reinhardt en Spoken
2.1 Inleiding
De deelvragen die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn: welke relatie is er tussen
Munch en Ibsen en waarover gaat het werk van Ibsen en Spoken in het bijzonder? Om meer
grip te krijgen op het belang van Spoken voor Munch, is het belangrijk om te kijken naar de
relatie tussen het toneelstuk Spoken en de toneelschrijver Henrik Ibsen. Dit hoofdstuk begint
met de biografie van Ibsen en zijn relatie tot Munch. Er wordt een korte samenvatting
gegeven van Ibsens toneelstuk Spoken, waarna een analyse van de opvoering van Max
Reinhardt en diens aanwijzingen voor Munchs decorschetsen volgt.
2.2 Biografie Ibsen
De Noorse toneelschrijver en dichter Henrik Ibsen werd op 20 maart 1828 in Skien
geboren als tweede kind uit een gezin van zes. Drie weken na Henriks geboorte stierf zijn
oudere broer. Zijn autoritaire vader Knud Ibsen was scheepsmagnaat door het bedrijf dat hij
van zijn schoonvader erfde.48 Toen Henrik Ibsen acht jaar was, ging zijn vader failliet en werd
hij van verduistering en vervalsing beschuldigd. Dit werd echter nooit bewezen, maar toch
werd het gezin verbannen uit Skien en moest het in armoede verder leven. Vanwege het
alcoholisme en de agressieve aard van de vader leefde het gezin na het faillissement in
angst.49 Henrik werd om financiële redenen op zestienjarige leeftijd door zijn vader naar
Grimstad gestuurd om daar als leerling in een apotheek te gaan werken.50
In Grimstad begon hij met het schrijven van toneelstukken en kreeg hij met de tien jaar
oudere bediende Else Sophie Jensdatter Birkedalen een buitenechtelijke zoon, Hans Jacob. Zij
vertrok met hun zoon uit Grimstad en Ibsen betaalde veertien jaar lang alimentatie zonder zijn
zoon ooit te zien. In 1849 schreef hij zijn eerste toneelstuk Catiline. Hij vulde zijn vrije tijd
met lezen, schrijven en schilderen. In 1850 ging hij naar Kristiania waar hij een studie begon
aan de universiteit. Hij ging bij een socialistische krant aan de slag als journalist en schreef
een jaar later een aantal toneelstukken voor het Nationale Theater in Bergen. Behalve
schrijven hield hij zich ook bezig met ontwerpen en produceren voor het gezelschap. Ibsen
vertrok in 1864 naar Italië omdat hij een beurs kreeg. Bijna dertig jaar lang woonde hij in
Italië en Duitsland. Ibsen verwierf bekendheid door zijn toneelstuk Peer Gynt, dat hij in
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opdracht van de Noorse regering schreef. Aan het einde van zijn leven keerde hij terug naar
Noorwegen waar hij in mei 1906 in Oslo na een lang ziekbed overleed.51
2.3 Ibsens literair oeuvre
Ibsens toneelstukken waren eind negentiende eeuw een keerpunt in transitie van het
theater. Het theater - buiten Shakespeare en de Griekse tragedies - werd niet als serieus
medium gezien. Ibsens toneelstukken hadden een stimulerend effect op een stilstaand
repertoire. Het zorgde voor nieuwe manieren van acteren en ensceneren en beïnvloedde de
grote toneelschrijvers van de twintigste eeuw. Ibsens stijl is realistisch en soms naturalistisch
spiegelend aan de late negentiende-eeuwse realiteit. 52
Ibsens toneelstukken kunnen in vier periodes worden onderverdeeld: als eerste, de
‘beginperiode’, met werken als Mededingers naar de troon; als tweede de grote niet-theatrale
toneelstukken, zoals Peer Gynt; in de derde periode schrijft hij de prozatoneelstukken die ook
wel de huiselijke stukken worden genoemd, waaronder Spoken, Het poppenhuis en Hedda
Gabler; in de laatste periode schrijft Ibsen ‘visionaire’ toneelstukken zoals Solness. 53
Wat Ibsens oeuvre historisch belangrijk maakt, is dat hij niet bezig was met ideale
modellen van gedrag, maar met het onthullen van motieven die onder de oppervlakte van
gedrag liggen. Zijn toneelstukken waren daarom ook niet alleen voor vermaak. Op het
moment dat Ibsens personages complexer worden en hun persoonlijkheden zich openbaren
door het non-lineaire medium van herinneringen en het meeste van deze openbaringen zich
centreren rondom symbolen die lastig te begrijpen zijn, zorgt de toneelschrijver er in zijn
werk voor dat hij veel meer vraagt van de verbeeldingskracht van het publiek dan iedere
andere toneelschrijver voor hem had gedaan. 54
2.4 Ibsen en Munch
2.4.1 Noorwegen
Zowel Munch als Ibsen zijn uit Noorwegen vertrokken om aan de strenge, burgerlijke en
overwegend Lutherse samenleving in Noorwegen te ontsnappen.55 De atmosfeer in
Noorwegen was voor beiden benauwend. Vandaar dat ze verhuisden naar plaatsen in Europa
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waar ze vrij hun kunst konden uitoefenen.56 Zowel Munch als Ibsen hebben op verschillende
plaatsen in West-Europa gewoond, waaronder Berlijn en Parijs. Hoewel ze gedeeltelijk in
hetzelfde tijdperk leefden (Ibsen werd geboren in 1828 en stierf in 1906 en Munch leefde van
1863 tot 1944) hebben ze elkaar hoogstwaarschijnlijk maar enkele keren gezien.57
2.4.2 De ontmoetingen
Munch zag Ibsen voor de eerste keer in 1891 in een café, waar een vriendin van hem aan
Ibsen vroeg of hij erbij mocht komen zitten. Ibsen reageerde daarop dat hij er niet van
gediend was met vreemden te spreken. De tweede ontmoeting ging een stuk vriendelijker;
deze keer waren de rollen omgedraaid en zat Munch met een groepje vrienden. Het is toen
Ibsen die vriendelijk toenadering zocht en bij hen aan tafel kwam zitten.58 Ibsen bezocht een
keer een van Munchs tentoonstellingen. Munch begeleidde hem tijdens dit bezoek. Volgens
Munchs brieven was Ibsen onder de indruk van zijn werk.59
Tijdens zijn verblijf in Oslo schilderde Munch in 1897 een portret van Ibsen. Van dit
portret heeft hij door de jaren heen meerdere versies gemaakt (afb. 7). Het portret werd later
ook voor de het affiche van John Gabriel Borkman gebruikt. Dit werk geldt als een fysieke
weergave van de connectie tussen de schrijver en de kunstenaar. In het portret wordt Ibsen in
het Grand Café, het café van het Grand Hotel afgebeeld, waar hij met zijn rug naar het raam
zit. Deze kamer zou ook de achtergrond zijn van de laatste ontmoeting tussen hen beiden.60
Rond de eeuwwisseling werd Munch ziek en zat hij krap bij kas. Hierdoor kwam er een
voorval waarbij Munch Ibsen in het café van het Grand Hotel om geld vroeg. Ibsen gaf het
geld, maar maakte een vervelende opmerking die niet goed landde bij Munch. Daarna hebben
ze elkaar nooit meer gezien.61
2.4.3 Naar kunst kijken
Voor zowel Ibsen als Munch was kunst een manier om het ‘zien’ te begrijpen. Voor Ibsen
was alleen kijken niet genoeg, het materiaal moest doorleefd worden door de artiest. Wil een
werk slagen dan is het een kwestie van zien en anderen laten zien, dat wil zeggen dat iemand
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wel iets kan ervaren maar zich daar niet bewust van is; het moet juist een bewuste ervaring
zijn.62
Volgens Munch was schilderen de perceptie van het brein die gefilterd wordt door het oog.
Door de kleuren, lijnen en vormen die hij had gezien in een aangedane stemming te
schilderen, probeerde hij diezelfde stemming nog een keer te laten vibreren.63 Dat gebeurde
soms nogal radicaal. Zo moest Munch vaak bloed overgeven, een kleur die hij in latere
werken vaak terug liet keren door de lucht rood te schilderen. Munchs kleuren zijn somber:
donkere groenen en rode tinten, het groen van spuug, het rood van opgehoest bloed en oranje
van koorts.64
2.5 Spoken
2.5.1 De totstandkoming
Spoken werd voor het eerst gepubliceerd op 13 december 1881 in Kopenhagen. Het is
opgebouwd in drie akten.65 Spoken werd twee jaar na Ibsens eerste succes met het toneelstuk
Het poppenhuis geschreven. De eerste twaalf jaar was Spoken geen groot succes omdat het te
aanstootgevend werd bevonden. Het werd dan ook pas in 1893 voor het eerst professioneel
opgevoerd in Londen.66 Door velen werd Spoken gezien als vulgair en een anti-establishment
uiting. Het stuk was choquerend voor het publiek van de middenklasse. Op veel plaatsen in
Europa werd het daarom ook afgekeurd en verboden. Het toneelstuk werd gezien als het
handelsmerk voor de Théâtre-Libre-beweging. Deze beweging werd in 1887 door André
Antoine opgericht als onafhankelijk toneel waar geen vast gebouw werd gebruikt en
toneelstukken slechts voor een beperkt aantal leden werden opgevoerd. Hierdoor konden de
toneelstukken vrij van censuur zijn.67 In 1893 zou Munch in Oslo voor het eerst het toneelstuk
zien.68
2.5.2 Het verhaal
Het drama opent met de alleenstaande moeder Hélène Alving die met het geld van haar
overleden man kapitein Alving een weeshuis voor onwettige kinderen sticht. Kapitein Alving
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pleegt meerdere malen overspel en houdt daar vervolgens syfilis aan over, waaraan hij later in
het stuk ook sterft. De zoon Osvald, een mislukte kunstenaar, erft de ziekte van zijn vader en
wordt naarmate het stuk vordert steeds gekker. Het toneelstuk begint wanneer Osvald net
terug is uit Parijs en zijn moeder een afspraak heeft met de pastoor van het dorp, meneer
Mander, om de geldzaken van het weeshuis te bespreken. Ooit is zij verliefd geweest op de
pastoor, maar koos uiteindelijk voor de vooraanstaande meneer Alving. Osvald wordt
intussen verliefd op de dienstmeid van de familie, Regina. Zijn moeder, Hélène, weet als
enige dat dit niet kan, omdat Regina de onwettige dochter van kapitein Alving en de vorige
dienstmeid is. De avond voor de opening wordt het weeshuis in brand gestoken en raakt
Hélène alles kwijt. Osvald is aan het eind van het stuk helemaal zijn verstand kwijt. Zowel
zijn moeder als hij ontkomen niet aan hun lot.69
Ibsen bracht met Spoken onbespreekbare onderwerpen zoals vrije liefde, geslachtsziektes,
weeshuizen voor onwettige kinderen en euthanasie aan bod. Het maakte zowel de naïviteit
van de kerk zichtbaar, als de hypocrisie van het klassensysteem. Daarnaast legde het de
seksuele dubbele standaarden bloot en de wreedheid van gearrangeerde huwelijken.70
2.6 Munch en Reinhardt
2.6.1 Reinhardts opdracht aan Munch
Na de dood van Ibsen in 1906 besloot regisseur Max Reinhardt als eerbetoon aan de
schrijver zijn nieuwe Kammerspiele Theater in Berlijn te openen met Spoken. Munch was
volgens Reinhardt de beste keuze als ontwerper voor de decors. Hij kon beelden creëren die
de geest van het toneelstuk vatte in een visuele en aanstekelijke vorm die de regisseur, acteurs
en uiteindelijk ook het publiek zouden inspireren binnen de intieme muren van het
Kammerspiele Theater.71
2.6.2 Reinhardts aanwijzingen voor het decor
Hoewel Munch veel inspiratie uit Ibsens toneelstukken haalde, was hij niet meteen
enthousiast toen Reinhardt hem vroeg of hij het decor wilde ontwerpen. Hij vond dat hij te
weinig zelf mocht inbrengen in het ontwerp. Pas toen hij de kans kreeg om een fries72 te
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schilderen voor de tweede verdieping van het nieuwe theater ging hij akkoord met het
aanbod.73
Nadat Munch akkoord was gegaan, kreeg hij via Reinhardts dramaturg Felix Hollaender te
horen dat hij zo snel mogelijk een idee van de mise-en-scène moest schetsen en een landschap
moest verzinnen dat door het raam van de kamer te zien zou zijn. Dit landschap was
belangrijk, omdat het tijdens het stuk zou veranderen en daarmee de ziel van de kamer zou
beïnvloeden. Wanneer het landschap verandert, verandert ook de stemming in de kamer.
Sluiers van mist zouden tussen het landschap en de kamer hangen en zouden dikker of minder
worden, al naar gelang de stemming.74
Reinhardt legde in de aantekeningen duidelijk uit wat hij allemaal wenste te zien in het
decor. De regisseur gaf aan dat de mise-en-scène-aanwijzingen van Ibsen goed opgevolgd
moesten worden, iets wat niemand anders vóór hem ooit gedaan had. Het decor moest zo
symboliseren wat er gaande was.75
Reinhardt gaf Munch ook een aantal concrete aanwijzingen, waaronder de volgende: de
woonkamer - de centrale ruimte - moest een hoog plafond en sombere kleuren hebben en
lijken op een ouderwets - voor begin twintigste-eeuwse begrippen - Noors huis dat buiten de
stad lag. Hier zou Hélène het vaakst te vinden zijn. De kamer moest simpel, plechtig, bijna
ascetisch zijn en tegelijkertijd een ruw hedonisme en brutaliteit van de overleden kapitein
onthullen.76 Tegelijkertijd moest de kamer geheimen hebben: donkere hoekjes, scheuren en
ouderwets meubilair dat vooral in het donker een sinister effect heeft. Boven de lambrisering
hing een licht en vervaagd behang.77 Aan de linkerkant van het raam voor de deuren naar de
trap staat een grote fauteuil of een kleine bank met ervoor een naaitafel. Dit is een speciale
plek voor Hélène en dezelfde plek waar Osvald uiteindelijk zijn verstand verliest. Bij de
fauteuil staat een klein voetenbankje. In het midden van de kamer staat een zware, ronde,
donkere familietafel met stoelen eromheen. Aan de rechterkant zitten twee deuren, met
daartussen een open haard, waarop twee oude luchters en een ouderwetse staande klok staan.
Voor de open haard staan twee fauteuils. Tegen de linker muur, die de trap van de kamer
afschermt, staat een hoog cabinet en rechte stoelen die een hoge rug hebben. De meest verre
muur bestaat in zijn totaliteit uit glazen ruiten die van de vloer tot het plafond reiken.78
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2.6.3 Munchs eigen inbreng
Reinhardt heeft tot in detail uitgeschreven hoe hij wilde dat het interieur op het podium
eruit kwam te zien. Het is de vraag in hoeverre Munch zich aan de aantekeningen van
Reinhardt heeft gehouden en hoeveel hij er zelf aan heeft toegevoegd. Veranderingen die hij
heeft gemaakt zijn niet groot, maar wel bepalend voor de sfeer van het stuk.
Munch heeft een haardvuur en een mantel geschetst die Reinhardt zelf toegevoegd had aan
Ibsens set maar hij negeerde wel de kast. De bedoeling was dat hij een exacte ouderwetse
Noorse kamer zou schetsen, maar uit de tekeningen blijkt dat Munch zich daar niet aan hield.
De portretten van de grootouders van Osvald heeft Munch ook zelf ingevuld. Hij heeft de
mantelklok veranderd in een koekoeksklok en hij heeft van de fauteuil met voetenbankje een
chaise longue gemaakt. De fauteuil heeft hij groot en zwart gemaakt en aan de eettafel gezet
(afb. 8, 9, 10 en 11).79
2.7 Conclusie
Door eerst Ibsens privéleven, daarna zijn literaire oeuvre en vervolgens zijn
ontmoetingen met Munch te beschrijven, wordt er een beeld gegeven van Ibsen dat
duidelijker maakt waarom Munch zich identificeerde met hem. De gekozen thema’s
erfelijkheid, ziekte en dood blijken in Spoken een significante rol te hebben. Munchs
betrokkenheid bij het toneelstuk samen met Reinhardt zorgt ervoor dat Munch niet alleen
door het lezen en het bekijken van het toneelstuk zich verbonden voelde, maar ook door
daadwerkelijk aan een voorstelling mee te werken. Dit benadrukt zijn identificatie met
Spoken.
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Hoofdstuk 3 | Munchs werken in relatie tot Ibsens Spoken
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt er getracht antwoord te geven op de hoofdvraag: welke rol
speelde Ibsens Spoken in de artistieke visie en het oeuvre van Munch? De persoonlijke
symbolen van Munch waarin hij aan voorwerpen een symbool koppelt, worden gebruikt om
de identificatie met Spoken te onderzoeken. In dit hoofdstuk wordt er naar de
Reinhardtwerken gekeken, hoe deze autobiografisch zijn, door de gelijkenissen met het
autobiografisch werk dat in hoofdstuk een besproken te tonen. Er wordt ook gekeken naar
Munchs relatie tot het toneelstuk buiten de Reinhardtwerken om. Hoe het toneelstuk en dan
specifiek de thema’s erfelijkheid, ziekte en dood zijn werken beïnvloedden.
3.2 Munchs identificatie met Osvald
Al op jonge leeftijd identificeerde Munch zich met Ibsens personages. Zo las hij op
dertienjarige leeftijd Mededingers naar de troon en haalde daar artistieke inspiratie uit.
Belangrijker dan deze inspiratie is de identificatie van Munch met de zieke, jonge kunstenaar
Osvald uit Spoken. Munch herkende zichzelf in de ziekelijke jongeman omdat hij zelf
gedurende zijn leven een aantal keer in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege
bronchitisaanvallen en zenuwinzinkingen.80
Munch identificeert zich met Osvald op meerdere vlakken. Allebei jonge idealistische
schilders die het onderdrukkende culturele klimaat van hun geboorteland Noorwegen
verlieten om te leren schilderen in Parijs, waar ze genoten van kameraadschap en een
bloeiende Boheemse tegencultuur. Zoals Osvald zegt na zijn terugkomst thuis: ‘Ik ben bang
dat alles dat het meest in mij leeft, zal ontaarden in lelijkheid hier.’81 Beide mannen zijn
verlaten door hun moeder op jonge leeftijd: Munch vanwege zijn moeders dood en Osvald
doordat hij door zijn moeder voor zijn eigen bescherming is weggestuurd. Ook waren ze
allebei slachtoffers van erfelijke ziektes. Osvald leed aan syfilis, waarvan mevrouw Alving in
de derde akte duidelijk maakt dat het een erfelijke oorzaak heeft.82 Munch was een zwak kind
vanaf zijn geboorte, vaak afwezig van school door reumatische koorts of andere ziektes. Hij
schreef zijn zwakheid toe aan erfelijke factoren aan zowel zijn moeder als zijn vaders kant:
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‘Ziekte en krankzinnigheid en dood waren de zwarte engelen die zweefden boven mijn wieg en
hebben me sindsdien achtervolgd gedurende mijn leven.’83
De identificatie van Munch met Osvald wordt zichtbaar doordat hij zijn zelfportret uit het
schilderij De zoon (1904) (afb. 12) gebruikte als model voor het portret van Osvald in de
schetsen van Spoken (afb. 8, 9, 10 en 11). In De zoon zit Munch zelf in een stoel met zijn
tante en zijn broer Andreas aan een kant en zijn vader aan de andere kant, leunend op een
stok.84 Het schilderij De Zoon is opgesteld met in het midden Munch omgeven door drie
staande familieleden. Aan de felrode wand achter hem hangen twee portretten van zijn
overleden overgrootouders. De figuren om hem heen worden met elkaar verbonden door de
donkere schaduw. In het midden van het schilderij lopen de huidtinten van Munchs gezicht
over in het felverlichte, gele kussen achter zijn hoofd. Dit lichte vlak in het midden van het
schilderij staat in verbinding met een felrood deel van de muur en de twee portretten aan deze
wand. Munch legt door deze afbakening de nadruk op zijn relatie met zijn overgrootouders en
daarmee met zijn erfelijkheid.85 De manier waarop Osvalds hoofd - zijn kapsel en ogen - in
de schetsen is afgebeeld, komt sterk overeen met de manier waarop Munch zichzelf in De
zoon heeft geschilderd.
Er zijn meer bewijzen voor het feit dat erfelijkheid en daarmee het verwerken van zijn
eigen familie in de schetsen belangrijk voor Munch was. De opdracht was om twee portretten
in het Reinhardtwerk te verwerken en Munch koos er toen voor om zijn eigen familie
hiervoor te gebruiken. Hij vroeg aan zijn tante Karen in Oslo of zij hem een tekening die hij
vroeger van zijn overgrootouders had gemaakt, wilde sturen. Dat waren Peter en Christine
Munch die boven de bank in de woonkamer van zijn ouderlijk huis hingen. Deze tekening
werd de inspiratiebron voor de portretten van de familie Alving die in de schetsen ook boven
de bank te zien zijn. Dat hij de portretten van zijn eigen familie gebruikte als inspiratie voor
de familie
3.3 Erfenis en syfilis
Een ander voorbeeld waarin erfelijkheid een rol speelt, is bij het schilderij Erfenis
(1897/1899) (afb. 13). Het schilderij toont een vrouw zittend op een stoel met op haar schoot
een pasgeboren kind. Het kind heeft een bleke, gele kleur en de moeder een bloedrood
gezicht. Munch schilderde deze voorstelling aan de hand van een herinnering van een bezoek
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aan het ziekenhuis met zijn vader. Wat de toeschouwer te zien krijgt, is een kind geboren met
syfilis, geërfd van zijn moeder. Munch noemde het schilderij zelf ook ‘Het syfilitisch kind’.
In het schilderij is de onontkoombare dood gesymboliseerd door de herfstbladen die een
patroon vormen op de rok van de vrouw. Het schilderij kan gezien worden als een
representatie van Munchs eigen erfelijke nerveuze instelling en lichamelijke zwakte en
reflecteert zijn angst voor erfelijke ziektes. Munch dacht zelf dat hij zijn zwakke fysieke
toestand van zijn moeder had geërfd en zijn zwakke mentale toestand van zijn vader.86 Munch
zei over de vrouw met het kind:
Het kind staart met grote, diepe ogen naar een wereld waarin het onvrijwillig is gekomen. Ziek, angstig en vragend
kijkt het de kamer in, zich afvragend over het land van pijn waarin het is binnengekomen, nu al vragend, waarom?
– waarom?
Het was het gebruikelijke gevoel van Spoken – Ik wilde de verantwoordelijkheid van de ouders
benadrukken. Maar het was ook mijn leven – mijn waarom. Ik, die ziek in de wereld is gekomen, in een zieke
omgeving, voor wiens jeugd een zieke kamer was en leven een glanzend, zonovergoten raam – met glorieuze
kleuren en heerlijke vreugden – en daaraan wilde ik zo graag deelnemen, aan de dans, de dans van het leven.87

Munch moest bij de herinnering aan de gebeurtenis (het zien van de moeder en het
kind) meteen denken aan het oneerlijke gevoel van Spoken, met de herhalende vraag
‘waarom?’ Het is schilderij toont zijn identificatie met het toneelstuk buiten de
Reinhardtwerken om.
In het toneelstuk is Osvald al voordat hij geboren is, gedoemd. Hij erft de syfilis van
zijn vader (die er voor zijn geboorte een wild leven op nahield) en daardoor is Osvald belast
met de zonden van zijn vader.88 Ibsen verwerkt de ziekte in het stuk aan de hand van
gecodeerde verwijzingen ernaar en gebruikt het als een metafoor voor de mislukkingen van
het middenklasse huwelijk en opvoeding van en door kapitein en mevrouw Alving om
daarmee de zware hand van het erfelijk determinisme aan te duiden.89
Munchs identificatie met Osvald is dat ze alle twee verlangden naar een gezond en vrij
leven, vrij van ziekte. Een zorgeloos leven is iets dat hem niet gegund is door zijn ouders.
Erfelijkheid als onderwerp is voor Munch sowieso belangrijk. Zijn zuster werd net als hem
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met een zwak gestel geboren. Munch kleurde het gezicht rood, de kleur van bloed, omdat hij
het associeerde met zijn eigen opgehoeste bloed en daarmee met zijn erfelijke ziekte.
3.4 De zon, Osvald, Het zieke kind, Lente en de Aulaschilderingen
Bij de schetsen die hij voor het decor van Spoken heeft gemaakt, zit een afbeelding die niet
alleen een decorimpressie is, maar ook daadwerkelijk een scène uit het toneelstuk vertoont.
Het is een olieverfschets op doek van Osvald en zijn moeder waarin Munch alleen de kleuren
geel, rood en zwart gebruikt (afb. 14). Een aantal jaren na deze schets uit 1906 maakte hij een
soortgelijke schets genaamd Osvald (1919) (afb. 15). Munch paste precies dezelfde
compositie toe, maar gebruikte een andere techniek (een lithografie), waardoor de kleuren
geel en rood afwezig zijn.
In beide werken is een man zittend in een grote zwarte fauteuil te zien met naast zich een
vrouw die zich over de leuning van zijn stoel buigt. Ze heeft haar hoofd naar beneden
gekeerd, waardoor de toeschouwer haar gezicht niet ziet. De man heeft zijn hoofd van haar
afgekeerd. De man stelt Osvald voor, de vrouw zijn moeder Hélène. Het is een afbeelding van
de laatste scène van het toneelstuk.
Aan het einde van het toneelstuk is Osvald zo ziek dat hij niet meer genezen kan worden.
Hij begint langzaam gek te worden en vraagt daarom aan zijn moeder of zij hem morfine wil
toedienen als het moment daar is. Zij wil dat absoluut niet en Osvald geeft aan dat hij niets zal
innemen.
Hélène: [buigt zich over hem] Het was een nachtmerrie, Osvald - alleen maar inbeelding. Al die opwinding is te veel
voor jou. Rust nu maar - thuis bij je eigen moeder, mijn liefste jongen. Je krijgt alles wat je wil, net zoals toen je klein
was. Zie je wel? De aanval is al over. Zo gemakkelijk ging het - ik wist het wel. Kijk ‘s Osvald, het wordt een prachtige
dag - stralende zon. Nu zal je je huis echt kunnen zien! [ze gaat naar de tafel en dooft de lamp. De zon komt op, de
gletsjers en de toppen in de verte glinsteren in het morgenlicht]
Osvald: [zit in de leunstoel met zijn rug naar het landschap, en spreekt plots, zonder te bewegen] Moeder, geef me de
zon. 90

Hélène realiseert zich dat hij de morfine toch heeft ingenomen en begint te schreeuwen of
hij haar nog herkent. Osvald blijft onbeweeglijk in de stoel zitten en blijft toonloos om de zon
vragen. Het toneelstuk eindigt:
Osvald: [onbeweeglijk] De zon… de zon.91
90
91

Ibsen 1881, 74.
Ibsen 1881, 75.

24

Beide schetsen van Osvald en zijn moeder uit 1906 en 1919 slaan terug op deze scène. Die
laat een moeder en zoon zien als een expressionistische piëta die doet denken aan de
compositie van Lente en Het zieke kind. De composities van Osvald en Het zieke kind komen
sterk overeen. De houding van de moederfiguur is in beide weergaven zijn hetzelfde: met het
hoofd naar voren gebogen, met de armen leunend op de fauteuil. De houding van de personen
in Osvald beelden hulpeloosheid en wanhoop uit.92
Wat de beschouwer te zien krijgt in Osvald is mevrouw Alving die zich, volgens
Ibsen, op haar knieën laat vallen en aan zijn arm trekt, terwijl ze ‘Osvald! Osvald! Kijk naar
mij! Ken je me niet?’ 93 schreeuwt. Munch laat de geknielde moeder met een gebogen hoofd
zien, die op de linkerarm van haar zoon ligt, terwijl hij slap en onbeweeglijk, wegkijkend van
haar zit, met zijn ogen licht neergeslagen. In de schets uit 1906 is het hoofd van mevrouw
Alving roodgekleurd en lijkt het verwrongen gezicht van Osvald op te lossen in een waas,
alsof het uitspreken van de woorden ‘De zon. De zon.’ 94 een gele gloed uit zijn slappe mond
deed komen als bijtend zuur of gal.95 De gele strepen naast zijn hoofd lijken op een
opkomende zon. Na deze scène staat in de regieaanwijzingen dat er een fel licht als een
opkomende zon komt en daarmee is dat het einde van het toneelstuk.96
Het thema zon speelt behalve in Ibsens Spoken, en dan met name voor Osvald, ook een
belangrijke rol in Munchs werken Lente en De zon. De zon (1909-19011) (afb. 16) is een
symmetrische muurschildering die onderdeel uitmaakt van de Aulaschilderijen en te zien is in
de aula van de Universiteit van Oslo, destijds de Koninklijke Frederik Universiteit. De
toeschouwer ziet een opkomende zon boven een rotsachtig landschap uitkomen, die met zijn
zonnestralen het hele canvas vult. De zon werd door Munch gezien als een teken van
genezing en eeuwigheid. 97 Dezelfde zon komt ook terug in zijn andere werken. Munch zegt
hier over:
Er loopt een rechte lijn van Lente naar de Aulaschilderingen. De Aulaschilderingen zijn de mensheid in haar streven
naar het licht, de zon, openbaring, licht in donkere tijden. Lente was een dodelijk ziek meisje dat verlangde naar licht en
warmte, naar het leven. De zon in de aula was de zon schijnend door het raam van Lente. Het was Osvalds zon (in Ibsens
Spoken). 98
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Zo zijn de zonnestralen die de kamer vullen in Lente van dezelfde zon als de gelijknamige
muurschildering. In Lente staat de zon symbool voor het verlangen van de ongeneeslijke zieke
naar licht en warmte en daarmee ook voor een verlangen naar het leven.99
In het schilderij Lente zijn Munchs zieke zus Sophie en zijn tante te zien. Sophie zit in de
fauteuil kijkend naar de toeschouwer. Munch zou zelf, samen met zijn hele familie, beginnend
bij zijn moeder in dezelfde fauteuil waar zijn zus in zit, hebben gezeten ‘winter na winter
verlangend naar de zon – totdat de dood hun meenam.’.100
3.5 De schetsen van Spoken en het motief de zwarte fauteuil
De zwarte fauteuil uit Lente loopt als een rode draad door alle schilderijen en schetsen
heen. Het is een symbool dat telkens terugkeert in Munchs werk en dus een belangrijk object
van analyse.
Het duurde lang voordat Munch zijn schetsen voor Spoken produceerde. Hij zette
maandenlang geen penseelstreek op het doek en had dan op een dag opeens een schilderij
klaar. Dit wisselende tempo zorgde wel voor frustratie onder de mensen waarmee hij moest
samenwerken. Deze frustratie is opgeschreven door Ernst Stein, de kostuum- en
decorregisseur van Reinhardt en de man die uiteindelijk de ontwerpen om moest zetten in het
daadwerkelijke toneeldecor.101 Stein herinnerde zich een olieverfschilderij van Munch waarop
een kamer te zien was met daarin als belangrijkste karakteristieke kenmerk een grote zwarte
fauteuil. Munch had maar weinig details geschilderd. Volgens Stein reflecteerde de zwarte
fauteuil de hele sfeer van het toneelstuk, samen met de kleur van de muren die Munch
tandvleeskleurig had gemaakt. De kleuren die Munch gebruikte werden gezien als een
belangrijke inspiratiebron voor de acteurs om zich helemaal in te kunnen leven in hun
personages.102
Op iedere schets is dezelfde zwarte fauteuil op de voorgrond (het voortoneel: dichtbij het
publiek) te zien (afb. 9 en afb. 11). De stoel is een opvallende aanwezigheid en is met de rug
naar het publiek gekeerd. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat de acteur die in de stoel zat,
naar het raam met het uitzicht gekeerd zat om naar buiten te kijken. Daarbij zou door deze
positionering van de stoel de acteur minimaal zichtbaar zijn voor het publiek.103
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De zwarte stoel in de schetsen is dezelfde stoel als waarin zijn zus Sophie zit in Het zieke
kind en Lente. Munch beschrijft zelf dat hij als kind, net als zijn moeder en zijn zus, in deze
stoel zat toen hij heel erg ziek was. Bij Lente beschrijft Munch dat hij dan naar buiten keek
naar de zon, verlangend naar beterschap.104 De situering van de stoel op het toneel is daarmee
niet merkwaardig, aangezien deze naar het raam gericht is. Uit dit raam wordt er een
bergachtig landschap getoond, wel geheel volgens de aanwijzingen die Reinhardt had
gegeven. Doordat het dezelfde stoel is als in zijn twee autobiografische werken, lijkt het erop
dat Munch hetzelfde moment en gevoel probeerde te creëren bij het personage: het verlangen
van de zieke naar buiten, naar het leven.
In de schetsen van Spoken plaatst Munch Osvald op de chaise longue aan de linkerkant van
het podium volgens Reinhardts instructies (afb. 8). De zwarte lijnen in de fauteuil staan in
verband met de zwartgeklede Osvald. Voor Munch is deze fauteuil de fatale stoel. In een
schilderij van Osvalds uiteindelijke ineenstorting die zowel als decorontwerp gezien kan
worden als een sfeerschets, haalt Munch de stoel van de tafel weg en plaatst die voor de bank,
waar de ineenstorting zal plaatsvinden (afb. 10). Mevrouw Alving staat er stijf naast met
ingeklemde handen.105 Het figuur van de moeder doet erg denken aan Dood in de
ziekenkamer, waarin Munchs zus in dezelfde houding staat. Net als de portretten is ook de
stoel geïnspireerd op een meubelstuk uit zijn ouderlijk huis. Samen met de klok behoorde de
stoel tot Munchs eigendom tot aan zijn dood. Het is een grote fauteuil die Munch zag als de
dodenstoel: ‘Ik en mijn hele familie, beginnend bij mijn moeder hebben in dezelfde stoel
gezeten’.106 Het is dezelfde stoel waarin Sophie zit in Dood in de ziekenkamer. De met
droefheid geslagen familie Munch – zijn vader en zijn tante Karen staan aan Sophies zijde,
twee zussen van Munch, Inger en Laura, die op de voorgrond staan samen met Munch, en
Munchs broer op de achtergrond, lijken bevroren in de tijd terwijl ze hulpeloos wachten op
Sophies dood.107
3.6 Motief: de klok
In plaats van de mantelklok die Reinhardt aangaf in zijn aantekeningen noemde Munch een
grote koekoeksklok tegen de linker muur, als een meer indringende herinnering aan de tijd die
onverbiddelijk wegtikt naar Osvald einde. Deze klok is dezelfde die in zijn ouderlijk huis
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stond en die hij zelf tot het eind van zijn dood in zijn huis had staan. Munch gebruikte
dezelfde klok in een van zijn laatste zelfportretten met hetzelfde doel als in de schetsen: een
voorbode voor een fatale gebeurtenis, zijn eigen dood. Dit zelfportret uit 1940-43 is Tussen de
klok en het bed (afb. 17).108
3.7 Conclusie
Naar voren is gekomen dat Munch zich identificeerde met het hoofdpersonage Osvald
door het gebruik van zijn eigen zelfportret voor de decorschetsen. De zon blijkt een belangrijk
thema te zijn voor zowel Ibsen als Munch dat voor hen beide staat voor hoop. De stoel waarin
Munch Osvald plaatste in de schetsen is dezelfde stoel als waar hij en zijn familie in hebben
gezeten als ze ziek waren of doodgingen. Ook Munchs familieklok komt terug in de
Reinhardtschetsen. Het wordt aan de hand van al deze voorbeelden duidelijk hoe Munch zich
identificeerde met Osvald en het toneelstuk Spoken.

108

Templeton 2008, 45.

28

Conclusie
Munch heeft een groot oeuvre achtergelaten waarvan maar een klein typerend deel in
dit bachelorwerkstuk is onderzocht. In deze beperkte ruimte is een analyse gemaakt van welke
rol speelde Ibsens Spoken in de artistieke visie en het oeuvre van Munch. Om antwoord op
deze hoofdvraag te krijgen, was het nodig om te kijken naar welke relatie er tussen Munch en
Ibsen is en waarover het werk van Ibsen en Spoken in het bijzonder gaat. Ook was het nodig
om te kijken hoe de thema’s uit Spoken erfelijkheid, ziekte en dood overeenkomen met
Munchs eigen leven en hoe dat zich uit in zijn autobiografische werken.
Hij wilde zijn eigen leven gebruiken in zijn werken als geïllustreerde verkenningen
van zijn psyche. Kunst moest de persoonlijke ervaring van de kunstenaar reflecteren en
daarom als logisch gevolg autobiografisch zijn. Daarnaast had schilderen voor hem een
therapeutische werking. Zo leerde hij omgaan met zijn verlies en verdriet. Het zijn dan ook
terugkerende thema’s in zijn autobiografische werken.
De dood van zijn zus is een van de trauma’s die Munchs leven bepaalde. De
dramatische weergave van dit trauma toont hij in Dood in de ziekenkamer, waarbij hij het
verdriet van de mensen eromheen centraal stelt. Een schilderij dat een keerpunt in zijn
artistieke loopbaan toont, is Het zieke kind. Het is geschilderd als een emotionele uitdrukking
op doek van de psychische staat die Munch zelf ervoer tijdens de ziekte van zijn zus.
De identificatie van Munch met de personage Osvald uit Spoken kan worden aangetoond aan
de hand van het zijn zelfportret dat hij gebruikte om Osvald te tekenen. Het zelfportret dat hij
gebruikte, kwam uit het schilderij De zoon dat over zijn eigen stamboom gaat en zijn erfenis
daarmee toont. Net als Spoken, waar het erven van een ziekte een belangrijk thema is. Waar
dit ook een belangrijke rol bij speelt is Erfenis. Hierbij wordt er nog duidelijker hoe belangrijk
het tonen van een lichamelijke erfenis is voor Munch.
Het kunstenaarschap, de zwakke psychische gesteldheid, erfelijke ziektes, een bijzondere
relatie met hun moeder en de vlucht uit Noorwegen zijn overeenkomsten tussen Munch en
Osvald die deze identificatie logisch maken.
Het thema zon speelt behalve in Ibsens Spoken, en dan met name voor Osvald, ook
een belangrijke rol in Munchs autobiografische werken Lente en De zon. De zon in de werken
staat voor hoop.
Om antwoord te krijgen op de vraag welke rol Ibsens Spoken in Munchs artistieke
visie en oeuvre speelde, zijn ook Reinhardts decoraanwijzingen belangrijk. Uit de analyse van
deze aanwijzingen blijkt dat Munch maar heel weinig interpretatieruimte kreeg van Reinhardt.
29

Wat duidelijk wordt, is dat Munch in de minieme ruimte die hij had, een belangrijk statement
maakte door een enkel meubelstuk te veranderen. De vormgeving van de stoel en de klok zijn
dan ook Munchs keuzes geweest. Zowel de positionering, het kleurgebruik als de vormgeving
zijn bewust gekozen. De stoel waarin hij Osvald plaatste, is dezelfde stoel als waar hij en zijn
familieleden in hebben gezeten wanneer ze ziek waren of doodgingen. Het decorstuk staat op
een prominente plek in het en laat daardoor zien dat het belangrijk is.
Een rekwisiet met eenzelfde soort symboliek is de koekoeksklok die Munch wederom
zelf in de schetsen geplaatst heeft in plaats van de mantelklok waar Reinhardt om vroeg. De
klok gebruikt Munch ook in een van zijn laatste zelfportretten om aan te geven dat de tijd
doortikt en de dood er snel zal zijn.
Onderstaand citaat van Munch laat zien waarom het autobiografische aspect in de
Reinhardtwerken dan ook een logische is.
In wezen komt kunst voort uit het verlangen van de mens te communiceren (...) De natuur is het middel tot, niet het
einddoel. Als het mogelijk is iets te onthullen door de natuur te wijzigen, dan moet dat gedaan worden. De mate waarin
het schilderij op de natuur gelijkt, is onbelangrijk (...) Ik geloof niet in een kunst die niet ontsprong aan de behoefte van
de mens zijn hart open te stellen voor anderen. Alle kunst, literatuur en muziek moeten voortgebracht worden door het
eigen hartenbloed. Kunst is hartenbloed.109
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