
‘Vamp als afkorting van vampier’, zo
zag Edvard Munch de vrouw die in zijn
leven en werk spookte. Van de Noorse
schilder is elk vezeltje uitgeplozen, maar
Tulla Larsen zegt niemand nog iets. En
toch zou de schilderkunst zonder haar
niet hetzelfde zijn. 

n De Dans van het Leven schildert
Edvard Munch zichzelf dansend in
een zwart pak met een roodharige
vrouw, zijn jeugdliefde. Op de ach-
tergrond staat een zuil met
behoorlijk fallische allusies. Aan

de ene kant van het doek komt een jonge
vrouw in een maagdelijk wit kleed aandra-
ven die een bloem – de roos van de liefde –
wil plukken. Aan de andere zijde staat een
sombere, zwartgeklede vrouw. Beide vrou-
wen zijn Tulla Larsen in verschillende sta-
dia van haar leven. En ook in het leven van
de schilder: toen hij haar ontmoette en
toen hij haar afwees. Het schilderij is ken-
schetsend voor Munch. Het idee zou ont-
staan zijn toen Tulla hem bij hun eerste
ontmoeting een hoofdmassage gaf.

“Vrouwen zijn in al hun veelzijdigheid
een mysterie voor de man”, schreef
Munch. “Ze zijn zowel heilige als hoer en
een ongelukkige verlaten persoon.”

Ondanks zijn vele minnaressen bleef
Munch zijn leven lang ongehuwd en had
hij een complexe houding tegenover
vrouwen. Zijn moeder en zijn zusje over-
leden aan tbc en een ander zusje was psy-
chisch onstabiel. Dat familiale ziektepa-
troon was ook de reden die de schilder
opgaf om niet te (moeten) huwen. Die
gestoorde erfelijkheid wou hij niet over-
brengen. Maar de artiest was ook bang dat
een vrouw zijn kunstzinnige ‘levenssap-
pen’ zou doen verzwinden. De vrouw als
vampier dus, een thema dat ook tijdge-
noot Baudelaire na aan het hart lag. 

Net zoals de Franse dichter had Munch
een fascinatie voor lang vrouwenhaar.
Vrouwenhaar bracht 19de eeuwse man-
nen blijkbaar in extase. Tulla Larsen had
lange lokken tot op haar bips. Zo staat ze
ook – poedelnaakt – op een foto, genomen
in het atelier. Een vrouw die zich eind 19de
eeuw in haar glansrijk Evakostuum (op
een paar driekwart kousen na) laat foto-
graferen, was wel een speciaal geval. En
Tulla (Mathilde) Larsen was een aparte
vrouw. 

Revolverschot

Vijfendertig jaar was Munch toen hij
haar in 1898-99 ontmoette. Tulla was ook
al rond de 30. De bohemien kunstenaars-
kolonie van Kristiana, nu Oslo, was hun
vertrouwde milieu. Dat een vrouw met
een behoorlijk fortuin een schildersmo-
del werd, was uitzonderlijk. Meestal
waren dat meisjes van lagere komaf die
centen nodig hadden. Maar met haar
familiedotatie onderhield Tulla de schil-
der. De schilder en zijn model begonnen
een verhouding van aantrekken en afsto-
ten. De dochter van een rijke Noorse wijn-
handelaar was dan nog niet gehuwd, het-

geen toen voor een vrouw van haar leef-
tijd betekende dat ze een oude vrijster (of
net niet) zou blijven. En met Munch wou
de vrijgevochten Tulla wel trouwen, vol-
gens sommigen om zich los te wrikken
van haar bourgeoisfamilie. 

Bijna ging Munch overstag. Het koppel
reisde samen naar Frankrijk, Italië,
Zwitserland en Tulla werd de vrouw op
vele schilderijen. Het is merkwaardig dat
zelfs doeken die hij zogezegd schilderde
voordat hij haar leerde kennen, zoals de
beroemde Madonna, sprekend op de
wulpse vrouw met uitwaaierende haar-
dos lijken. Kende Munch Tulla Larsen al
niet voordien?

Hun stormachtige affaire hield amper
vier jaar stand. De breuk was moeilijk te

slikken voor Tulla en Munch verdacht
haar ervan hem te stalken, hem zwart te
maken bij zijn vrienden, een vendetta te
voeren. Na een scheiding van 2 jaar ver-
zocht Tulla om een verzoening. Die ont-
moeting zou ze geforceerd hebben door
te dreigen met zelfmoord. Bronnen bewe-
ren dat ze een hele fles morfine wou naar
binnen zwelgen. 

Wat er bij die reünie is gebeurd, staat
niet vast. Wel is zeker dat er een revolver-
schot is afgegaan, maar het is niet duide-
lijk wie nu eigenlijk gevuurd heeft. De
kogel verbrijzelde de top van de midden-
vinger van de schilders linkerhand.
Daardoor kon hij later, zegt men, zijn
schilderspalet moeilijk vasthouden.
Desalniettemin schilderde hij toch nog
De Dood van Marat waarbij hij zichzelf
vereenzelvigde met de vermoorde Franse
revolutionair.

Negen maanden later trouwde Tulla
Larsen met een andere, negen jaar jonge-
re schilder: Arne Kavli.

Ook vandaag nog is Tulla Larsen een
inspiratiebron. Niet van schilders, maar
van het hedendaagse Franse meidentrio
dat onder haar naam rockmuziek speelt
en zingt. 

De tentoonstelling Edvard Munch is tot 20

februari 2011 te zien in de Kunsthal,

Museumpark, Westzeedijk in Rotterdam; tel

0031.10.4400301; www.kunsthal.nl
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Laat je bepotelen!
Wielrenners krijgen er een na elke rit, en

sommige mensen reizen naar de andere
kant van de wereld om ervan te kunnen
genieten. Dat massages aangenaam zijn,
daar valt niet aan te twijfelen. En ja, ze
hebben effect. Een goede massage kan je
spieren ontspannen en misschien ook je
geest. Omdat het belangrijk is om dit
wetenschappelijk te bewijzen, deden
researchers van het Cedars-Sinai Medical
Center in Los Angeles onderzoek naar het
effect van massage. Ze nodigden 53 vol-
wassenen uit. De ene helft kreeg een deep
tissue Zweedse massage en de andere
helft moest het doen met een korte, lichte
massage. Voor en na de massage werd het
bloed van de deelnemers onderzocht.
Daaruit bleek dat een enkele massage wel
degelijk biologisch een verschil maakt. De
mensen die de Zweedse massage kregen,
hadden na de massage aanzienlijk min-
der van het stresshormoon cortisol in
hun bloed en speeksel. Bovendien hadden
ze ook meer lymfocytes in hun bloed,
witte bloedcellen die belangrijk zijn voor
het immuunsysteem. De deelnemers die
de lichte massage kregen, hadden meer
oxytocin in het bloed, ook wel het knuffel-
hormoon genoemd. Dat zou dus beteke-
nen dat massages ons blijer en minder
gestresseerd maken maar ook beter
bestand tegen virussen en aanverwanten.
De arts die het onderzoek leidde, die zich-
zelf sceptisch noemt, vindt de onderzoe-
ken “heel, heel intrigerend”. Wij vinden
het gewoon een goed excuus om onszelf
eens wat meer onder handen te laten
nemen.  (NLB)

Goed Verstopt
Een gemiddelde vrouwenhandtas

woog vorig jaar 1,5 kilo. Dat is maar liefst
2 kilo minder dan twee jaar voordien.
Wat er in de voorbije 200 jaar allemaal in
een handtas is gepropt, is te zien op de
tentoonstelling Goed verstopt in het
Amsterdamse Tassenmuseum. 

Dat we minder gewicht meezeulen is te
danken aan moderne technologie zoals
de smartphone en blackberry. Een
damestas is van oudsher namelijk goed
gevuld. For your eyes only is dan ook de
passende Engelse titel van de tentoon-
stelling. Want wie wil er nu rommelen in
een survival kit van een vrouw: papieren
zakdoekjes, cosmetica, sleutelbos,
schrijfgerief, portemonnee, kaartenhou-
der, agenda en een telefoon. Dat is zowat
de top 10 in een vrouwentas vandaag. 

Accessoires in een handtas vertellen
veel over het dagelijkse leven van een
vrouw, maar ook over maatschappelijke
veranderingen. In de 19e eeuw droegen
vrouwen nog een gesteven zakdoekje,
een waaier en een balboekje mee. In de
jaren 20 werden de vanity case en de
minaudière (kleine cosmeticatasjes)
mode. Met het verdienen van de eigen
kost kwam de portemonnee. Rijbewijs en
kredietkaarten volgden in de jaren 50.

Tassenmuseum Hendrikje in
Amsterdam is een wonderbaarlijke grab-
belmand van sacochen vanaf de late mid-
deleeuwen tot vandaag. Deze kleine expo
focust nu op prullaria uit die tassen vanaf
eind negentiende eeuw tot nu.(EVDE)

‘Goed Verstopt’ tot 30 januari 2011 in

Tassenmuseum Hendrikje, Amsterdam.

www.tassenmuseum.nl

Tulla Larsen, 
W I E  I S  D I E  V R O U W ? Wax noemt de vrouw bij haar naam

de muze van Munch

■ Tulla Larsen en Edvard Munch in 1899. Hun stormachtige affaire hield amper
vier jaar stand.

■ Deze Madonna lijkt op Tulla Larsen,
hoewel Munch het beroemde doek
zogezegd schilderde voordat hij haar
leerde kennen.

Net zoals Baudelaire
had Munch een
fascinatie voor lang
vrouwenhaar, het
bracht 19de eeuwse
mannen blijkbaar 
in extase
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