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In 1897 verscheen in Van Nu en 
Straks Alfred Hegenscheidts Star-
kadd. Dat neutraliseerde voor een 
ogenblik de contradicties binnen Van 
Nu en Straks (VN&S) en gold naar 
buiten toe als een zelf-affirmatie van 
de groep. 

Hoe kon een stuk als Starkadd het 
boegbeeld worden van een avant-
garde-orgaan? Er was vooreerst de 
psycho-sociale identificatie met de 
persoon van Hegenscheidt. Hij was 
een soort ' homo universalis', een syn-
these van wetenschap, kunstenaar-
schap, wijsgerig denken en menselijk-
heid, die de VN&S-ers vertrouwelijk 
'Hegen' o f 'Menonke l ' noemden. He-

Alfrcd Hegenscheidt 
(1906) 

genscheidt schreef de eerste twee be-
drijven van zijn drama in Verrewinkel, 
een idyllisch dorpje in het Brabantse 
heuvelland, waar vele VN&S-vrienden 
hem en Vermeylen, die daar logeerden, 
kwamen bezoeken. Via briefwisseling 
bleven de vrienden ook bij de verdere 
genese van het werk betrokken. Deze 
'Akademie van Verrewinkel', zoals 
Vermeylen de vriendenkring noemde, 
werd een ludiek VN&S-alternatief 
voor het officiële academische milieu, 
dat weigerde Starkadd te bekronen 
met de driejaarlijkse Staatsprijs voor 
Toneelletterkunde. In VN&S deed 
Vermeylen dan een scherpe aanval 
tegen de verroeste beoordelingscrite-
ria van de artistieke senatoren van 
deze Academie (W. de Vreese, P. 
Alberdingk Thijm, Th. Coopman, 
e.a.) en besloot zijn polemiek met een 
citaat van Maudsley: "Het is geluk-
kig... dat de dood der grijsaards den 
vooruitgang der beschaving verze-
kert" (1). 

Met deze polemiek raken we met-
een een tweede belangrijke factor voor 
de appreciatie van Starkadd binnen de 
VN&S-kring. Het stuk affirmeerde de 
VN&S-poétologie op artistiek en 
maatschappelijk vlak en bracht bo-
vendien de eerste dramatische realisa-
tie van de gemeenschappelijke poëti-
cale intenties van de groep, die af te 
lezen zijn uit een drietal artikels van 
Vermeylen, Van Langendonck en He-
genscheidt zelf (2). Vermeylen schreef 

zelfs dat "geen enkel gewrocht zo 
klaar en volledig de geest van die Van-
Nu-en-Straks-tijd belichaamt" als 
Starkadd. (3). 

Om de karakteristieken van de 
ARCA-interpretatie beter te kunnen 
contrasteren, schetsen we het traditio-
nele Starkadd-conct<p\. (in overeen-
stemming met de intenties van Hegen-
scheidt), aan de hand van enkele 
belangrijke aspecten als de eenheid 
van het kunstwerk, betekenisover-
dracht via welsprekendheid en muzi-
kaliteit, de monoperspectiviteit en de 
mogelijkheid tot identificatie met de 
held. Tegenover de klassieke eenheid 
van handeling, geordend door de 
rationele compositie, wordt hier de 
eenheid van ritme gesteld, met als 
ordeningsprincipe, het irrationele le-
ven, "als immanente beweging van 
zelf-organisatie" (4). Dergelijke visie 
is puur romantisch en vertoont vele 
raakpunten met de Wagneriaanse 
poëtiek. De toeschouwer moet het 
werk niet als geheel begrijpen, maar 
als eenheid voélen en ondergaan. 

De dichter-held 
Aangezien er maar één ritme is, is 

er ook maar één perspectief. Je zou dit 
het Starkadd-heldperspectief kunnen 
noemen. Het drama behandelt bijge-
volg de innerlijke ontwikkeling van de 
dichter-held. De sluwe intriges van 
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uit het museum 

dramatische anti-held 
Saemund, de lafheid van Ingel en de 
zwakke 'zusterliefde' van Helga kun-
nen het centrale ritme wel vertragen 
(4de bedrijO maar niet tegenhouden. 

Overeenkomstig Wagners opvat-
tingen over het Gesamtkunstwerk 
probeert Hegenscheidt de ritmiek op 
verschillende plannen en via verschil-
lende tekensystemen in de uitdruk-
king te versterken. In Starkadd evo-
lueert de ritmiek van samenklank en 
geestdrift, via een terugval naar een 
nog veel sterkere samenklank. Op het 
plan van het personage Starkadd zien 
we deze beweging het duidelijkst. De 
aanvankelijke geestdrift van Starkadd 
hangt nauw samen met zijn liefde voor 
Froth, in wie hij de levenskracht 
herkent. Terug van de veldslag tegen 
de Friezen, moet hij enkele tegensla-
gen incasseren. Hij hoort van de 
zelfmoord van koning Froth en ver-
liest Helga, de bruid die hem door 
Froth werd beloofd. Nu komt er een 
retarderingsmoment: Starkadd ge-
raakt vervreemd van zijn eigen levens-
krachten ("Is dan het leven nog het 
leven waard. Als heel zijn inhoud 
uitvloeit, nutteloos?"). Pas wanneer 
Starkadd van zijn knecht Wolf de 
waarheid verneemt over de intriges 
aan het hof en de moord op Froth 
komt hij tot inzicht en treedt op als 
wreker in naam van de kosmische 
gerechtigheid (een soort morele verta-
ling van de 'rythmus'). De natuurele-
menten (zeestorm, donder, bliksem) 
begeleiden zijn wraakactie. Naast de 
beweging van de macrokosmos zijn er 
nog andere niveaus die dit elementaire 
ritme versterken: het volk (van en-
thousiast via ontgoocheld naar hoop-
vol), de muziek(geconcretiseerd in het 
neerleggen van de harp in het vierde 
bedrijf) en de wraakzang op het 
einde... Men mag veronderstellen dat 
ook de intentie aanwezig was om deze 
ritmiek in de enscenering nog meer te 
versterken (cfr. muziek Rühlman). 

Aangezien het er Hegenscheidt om 
te doen was het monoperspectivische 
ritme zo adequaat mogelijk over te 
dragen op de lezer (toeschouwer) mag 
men, overeenkomstig de regels van de 
klassieke retoriek, een passende over-
eenkomst veronderstellen tussen wat 
hij uitdrukt (ritme) en de manier 
waarop hij het uitdrukt (de uitdruk-
king/verwoording) of tussen de ver-
woording (dramatekst) en de uitbeel-
ding (opvoering). Er bestond voor de 
dichter Hegenscheidt immers geen 

enkele reden om de ritmiek die hij uit 
wilde drukken ongeloofwaardig te 
maken of te modificeren. Evenmin 
was het op dat ogenblik gebruikelijk 
om zich via de enscenering van de 
verwoording te distantiëren. De de-
clamator was koning en handelde 
volgens de wetten van de retoriek. 

Al de hierboven genoemde procé-
dés appeleren maximaal aan het ge-
voel en het inleveringsvermogen van 
de toeschouwer, zodat deze zich zon-
der reserves gaat identificeren met de 
held, Starkadd. 

De Gruyter en de 
Vlaamse traditie 

De eerste opvoering van Starkadd 
(KVS Brussel, 1899) was niet meteen 
een monstersucces. J. Mesnil merkte 
n.a.v. die opvoering op dat het stuk 
eigenlijk best tot zijn recht kwam bij 
lectuur of bij lyrische declamatie. Eén 
van de grote pluspunten van het stuk 
vond hij dat het naast zijn magistrale 
compositie, bestemd voor een gelet-
terd publiek, toch ook een eenvoudig 
volkselement bevatte. Dit is een stel-
ling die ook Dr. J .O. De Gruyter zou 
bijtreden, toen hij Starkadd bracht 
voor de soldaten aan het front. 

Starkadd was het toneeldebuut van 
de jonge De Gruyter. Al in 1906 had 
hij het stuk voorgedragen op een 
literaire avond. In 1909,1910,1911 en 
1912 volgden dan de fameuze verto-
ningen door de Vereeniging voor 
Tooneel- en Voordrachtkunst . Met 
het Fronttoneel en het Vlaamse 
Volkstoneel voerde De Gruyter het 
stuk nog ettelijke malen op (1919, 
1921-1922) en tenslotte met de KNS 
(1923). 

De Gruyter is eigenlijk de regisseur 
en acteur gebleken waar het stuk op 
wachtte. Zijn toneelvisie sloot nauw 
aan bij de poëtica van VN&S. Ook bij 
hem waren ritme, synthese en muzi-
kaliteit centrale begrippen. Met uit-
zondering van enkele schaarse knip-
sels en enkele vergeelde foto's, is er 
niet veel meer overgebleven van De 
Gruyters ensceneringen. Wel kunnen 
we uit enkele getuigenissen van hem 
zijn belangstelling afleiden voor 'het 
uitgesproken woord' , hét distinctieve 
kenmerk van toneel t.o.v. de andere 
uitvoerende kunsten. Uit de zegging 
vloeiden automatisch gebaar, bewe-
ging en mimiek, volgens De Gruyter. 

J. O. De Gruyter als Starkadd 
(Vlaamse Vereniging voor Toneel en Voordrachtkunst, 1909) 



Starkadd Maat en soberheid in gebaar, dictie en 
(KNS, 1925) decor legden een zekere waardigheid 

over zijn voorstellingen en maakten 
sublieme taalregisters perfect bespeel-
baar (cfr. foto). 

Via de voorstelling van De Gruyter 
appeleerde het stuk ook aan het 
Vlaming-zijn van zijn publiek. De 
dromerig-dichterlijke en beschaafde 
Starkadd, die hij in de vooroorlogse 
jaren speelde, legde via zijn welspre-
kendheid een link met het taalflamin-
gantisme. Misschien bleef hij nog te 
veel een sprookjesfiguur. 

In latere opvoeringen zou De 
Gruyter de nadruk leggen op de 
heroïsche Starkadd, de man van de 
daad. Dit is zeker de interpretatie die 
met het politieke flamingantisme van 
die tijd de meeste raakpunten ver-
toonde: Starkadd, de wreker van het 
aangedane onrecht. Vele opvoeringen 
van De Gruyter werden afgesloten 
met een Vlaams lied (Klokke Roeland, 
Vlaamse Leeuw, enz...), wat erop wijst 
dat deze identificatiefunctie wel dege-
lijk speelde. 

Tot na de tweede wereldoorlog 
veranderde er weinig aan het Star-
kadd-concept in kritiek en opvoerin-
gen. In 1940 nog onderstreepte Joris 
Diels het romantische en heldhaftige 
karakter van het personage. 

De opvoering van Starkadd door 
het KNS-gezelschap (regie Walter 
Tillemans) in 1966 leunde gedeeltelijk 
aan bij het traditionele Starkadd-
concept, maar nam er toch geen vrede 
mee. Ten bewijze daarvan de vele 
tekstcoupures, die vooral pathetische 
passages, volkstafereeltjes en alleen-
spraken elimineerden. Aan de mono-
perspectiviteit van het drama werd 
nauwelijks geraakt. De klemtoon van 
deze enscenering lag op de geschema-
tiseerde dramatische ontwikkeling. 

Alleen al omdat ze de eerste histo-
riserende versie is in de reeks, is de 
ARCA-produktie van 1984 ontzet-
tend belangrijk. 

De Nederlandse receptie 

Dat het stuk in Vlaanderen, on-
danks de aanvankelijke reserves, toch 
goed speelbaar bleek, hangt voor een 
deel samen met de ontvankelijkheid 
van het publiek. Eerst bleef deze 
ontvankelijkheid beperkt tot een enge 
kring van VN&S-sympathisanten, la-
ter werd ze verbreed tot de hele 
Vlaamse beweging. Via de voorstellin-
gen van De Gruyter werd Starkadd 
een deel van de Vlaamse mythologie. 
Vanuit verschillende ervaringen (taal-
strijd, oorlogsonderdrukking, poli-
tieke intriges) kon de Vlaming zich 
identificeren met een ideaalbeeld van 
een heroïsch individualisme dat maat-
schappelijke, culturele, psycholo-
gische en materiële contradicties en 
ontgoochelingen neutraliseerde. In 
Vlaanderen was men bereid tot "a 
willing suspension of disbelief". In 
Nederland stond men eerder weiger-
achtig bij zoveel enthousiasme. 

De Nederlandse Tachtiger A. Ver-
wey weigerde zich te laten opsluiten in 
de door de VN&S-kring aangeboden 
monoperspectiviteit. Hij zag in het 
werk twee retorische formaties naast 
mekaar aan het werk: de apollinische 
overtuigingskracht van "den fijnen 
kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-
mund" en de wilde dyonische zang 
van de skald. De Nederlanders bleken 
over het algemeen gevoeliger voor de 
welsprekendheid van Saemund dan 
voor Starkadds retoriek die minder 
Salonhfahig was. Zo is het bekend dat 
de grote Louis Bouwmeester, die de 
hoofdrol vertolkte voor het Neder-
landsch Tooneel van Amsterdam 
(1900), de archaïsche, Germaanse ver-
woording van Starkadd niet- waar-
deerde. De Nederlandse vertoningen 
(ook die van A. Vogel en J. de 
Meester, jr. in 1920) vonden trouwens 
niet veel weerklank. Bij de laatste 
uitgave van het werk in 1939 (Stan-

daard Boekhandel) ontstond er een 
korte polemiek, waarbij Starkadd 
voorgoed naar het cultuurhistorische 
museum werd verwezen. M. Nijhoff 
had het in een bijdrage voor de 
Nieuwe Rotterdamse/ie Courant over 
'rijmloze verzen zonder welsprekend-
heid' en over de 'simplistische' psy-
chologische structuur (5). 

De ARCA-voorstel l ing 
De Starkadd-enscener'mg van Gilis 

en Dehert luidt een radicale breuk in 
met de traditie. Hun versie distanti-
eert zich van de poëtisch-ideologische 
functie die het stuk heeft waargeno-
men. Toch is hun historiserende inter-
pretatie heel behoedzaam voor reduc-
tionistische of parodiërende lezingen. 

In hun enscenering weigeren ze uit 
te gaan van het synthetisch-mono-
perspectivische model van de traditie. 
Zij aanvaarden niet dat allerlei maat-
schappelijke, psychologische en mate-
riële conflicten door het idealisme van 
een held worden geneutraliseerd. In 
hun versie is de sublimatie van al deze 
contradicties onmogelijk. Tegenover 
deze synthese wordt een analyse ge-
steld, die vertrekt van de presynthe-
tische werkelijkheid in de tekst, een 
werkelijkheid vol tegenstellingen. 
Consequent met hun uitgangspunt 
wijzen ze de retoriek en de muziek af 
als belangrijkste middelen van de 
synthese. Tegenover de eenzijdige 
identificatie van Starkadd, wordt aan 
de andere perspectieven meer gewicht 
en sympathie toegekend. Starkadd 
wordt als anti-held afgeschilderd. 
Merkwaardig genoeg weet deze eigen-
zinnige interpretatie de dramatische 
potentie van het stuk te herwaarde-
ren. Onder de verdoezelende laag 
retoriek en muziek blijkt interessant 
materiaal te liggen voor dramatische 
interactie. 

Sporen in het decor 
Het doek gaat op en de toeschou-

wer wordt geconfronteerd met een 
'eenheidsdecor', waar de eenheid zoek 
is. Het scènebeeld is fragmentarisch : 
een beschilderd negentiende-eeuws 
achterdoek (zee en rotskust), een 
piano, een stel muziekstandaarden, 
een kleerkast, koelkast en wastafel. 
Op de grond is een witte kring 
getekend. De voorwerpen roepen ver-
schillende codes en tijdskaders op, die 
mekaar onderling opheffen. Verwij-
zingen naar de Wagneriaanse opera-
code worden gerelativeerd door de 
simultane aanwezigheid van eigen-
tijdse voorwerpen. Een piano, tegen 
de zee aan geschoven, heft de perspec-
tiefillusie van achterdoek en coulissen 
op. De muziekstandaarden staan in 
een vergeethoekje, onbereikbaar voor 
een orkest. 

Via citaat, repetitie, intentie en 
scenische noodzaak zijn deze hetero-
gene elementen op de planken geko-
men. Betekenis krijgen ze pas door het 
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proces van de voorstelling. Heel in-
teressant worden ze, als ze een regie-
intentie demonstreren boven de tekst. 
Voor enkele van de genoemde voor-
werpen zullen we nagaan hoe ze 
functioneren als sporen voor een 
mogelijke interpretatie. 

De piano op de scène lijkt alleen 
maar een allusie op de vroeger zo 
geprezen 'muzikaliteit' van het stuk of 
een relikwie van het pan-muzikalisme 
van VN&S. In de ARCA-produktie 
heeft men de impact van muziek en 
ritme immers gevoelig gereduceerd: 
Starkadd verschijnt zonder harp en de 
speciaal voor het stuk gecomponeerde 
muziek wordt niet gebruikt. Op die 
manier wordt althans één kanaal voor 
de inleving van de toeschouwer afge-
sloten. Gilis en Dehert willen niet dat 
het publiek wordt meegesleurd in een 
machtige, grootse polyfonie, die de 
'levensrythmus' vertolkt (6). Het 
machtige effect van dergelijke muziek 
(cfr. versterking) wordt in de enscene-
ring verklaard als macht. Muziek is 
macht; en dat blijkt herhaaldelijk uit 
het gebruik van de piano door de 
personages. 

Zo zien we dat Saemund Ingel in 
het nauw drijft op de piano en hem tot 
medeplichtigheid dwingt op de aan-
dringende tonen van de muziek. Het 
klavier is het verlengstuk van de 
macht van de dirigent-dienaar, de 
koning is machteloos. Ook voor Star-
kadd, en hierin verschilt hij nauwe-
lijks met Saemund, wordt de piano 
een machtsinstrument. Hij begeleidt 
zijn wraakzang en geeft vervolgens 
Saemund de genadestoot op de piano. 
Een keer wordt er ook werkelijk 
gespeeld op de piano: nl. tijdens het 
feest in de troonhal, net voor de 
wraakactie van Starkadd. Hier zorgt 
de muziek voor sfeerschepping: de 
troosteloze atmosfeer van een stelletje 
Titanicpassagiers, met colbert, in af-
wachting van de catastrofe. Deze 
mensen worden door Saemund tot 
dansen gedwongen en luisteren ge-
dwee naar een charmezanger. Een 
doelbewuste dirigent als Saemund 
gebruikt het charmelied als zoethou-
dertje voor het volk. Vanop het 
podium wordt nu gedemonstreerd 
waar heroïsche (Starkadd), maar ook 
waar zoetgevooisde zang toe leidt. 
Hier is het onderscheid tussen het 
gezang van de charmezanger, als 
akoliet van Saemund, en het gezang 
van Starkadd maar gradueel. Allebei 
hebben ze iets demagogisch over zich. 
Even klinkt er nog een ander lied, nl. 
de 'Moritat ' uit de Dreigroschenoper 
van B. Brecht, gezongen door Ingel. 
Het lied raakt enkele analogieën aan 
met de situatie in Starkadd, de ont-
maskering van de demagogie wordt 
even aangeraakt, maar niet verder 
uitgewerkt binnen de fictieve commu-
nicatie zelf. 

Verder is er ook nog een kast. 
Daarin worden alle symbolen van de 
koninklijke macht bewaard en be-
heerd door Saemund: de k roon juwe-
len, purperen mantel. Zonder het 

minste ontzag gooit hij alles op een 
hoopje. Het begeerde goed is voor 
hem niet het ding zelf (cfr. Helga), 
maar de concrete macht die het 
vertegenwoordigt. Die macht is zijn 
doel (gemarkeerd dooreen witte kring 
op de vloer) en zijn middel is de 
intrige. Voor deze intrige heeft Sae-
mund spelers nodig, hij noemt ze zelf 
poppen. Sommigen heeft hij een num-
mer gegeven: Froth is nr. 1 en Helga 
nr. 2, Ingel nr. 3 ("Ik houd de draden 
van uw aller handlen", "voor de 
vorstin een nummer? Neen, niet no-
dig, alles is klaar, zoo in uw kast weer, 
poppen, uw meester wil alleen zijn met 
zijn vreugd."). Ingel is niet meer dan 
een zetstuk in Saemunds intrige. In de 
regie wordt dit nogal overduidelijk 
geïllustreerd door Ingel bij het begin 
van de voorstelling uit de kast te laten 
kruipen. Besluiteloos n.a.v. het 
moordplan van Saemund keert hij 
even later weer naar de kast terug. 

Saemund heeft ook Helga nodig om 
Starkadd uit te schakelen en zijn 
machtsdroom te Verwezenlijken. Na 
een zoetgevooisde verleidingsscène 
verdwijnt hij met Helga in de kast, net 
wanneer Starkadd op de scène komt. 

Men zou denken aan een citaat uit 
de negentiende-eeuwse intrigekome-
die en dat is het ook. Het tegengewicht 
dat Saemund biedt t.o.v. het synthe-
tische drama van Starkadd, mondt uit 
op een burgerlijk intrige-drama. Beide 
worden door het regieconcept in hun 
procédés ontmaskerd. 

Na de pauze ligt de kast plat op de 
grond. Deze ruimtelijke verandering 
gaat samen met een structurele wijzi-
ging in de handeling. De intriges van 
Saemund hebben het verwachte suc-
ces opgeleverd en hij hoeft niet meer 
van achter de schermen te opereren. 
Voortaan kan hij de gebeurtenissen 
dirigeren vanop een publiek forum. 
De kast is dan ook een soort podium 

Joris Collet als 
Starkadd 
(KNS. 1949) 

Starkadd (Area, 
1983-84) - Foto 
Luc Monsaert 
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geworden. Een podium voor Sae-
mund, de charmezanger, voor Ingel 
met zijn Brechtsong maar ook een 
podium voor Starkadd, die zijn lied 
van koning Froth als een rede van 
verontwaardiging laat weerklinken. 
Het concept van deze rede is op het 
laatste moment nog gewijzigd. In de 
try-outs werd hier een soort imitatie 
van de Hitlerredes geacteerd. Deze 
associatie maakte meteen een heldere 
politieke lezing van de enscenering 
mogelijk: de oude feodale structuur 
wordt vervangen door de kapitalis-
tisch-rationalistische ordening, waar-
in de macht niet bij de koning maar bij 
de intriganten ligt. Deze zijnsvorm 
creëert een forum dat de weg vrij-
maakt voor totalitaire personages als 
Starkadd. Gecombineerd met de 
bandopname van een Hitlertoespraak 
in het begin van de voorstelling 
plaatste deze lezing echter een zoda-
nige hypotheek op de interpretatie dat 
andere interessante lezingen (psycho-
logie, interactie) werden overscha-
duwd. Terecht heeft men dit effect dan 
ook afgezwakt. De voorstelling heeft 
aan show en externe visualisering 
ingeboet, maar is er subtieler door 
geworden. 

Een derde regiespoor vinden we in 
de spiegel. Het systematisch gebruik 
van de zelfontleding als karakterise-
ringsprocédé door Hegenscheidt, 
wordt voor Gilis en Dehert een 
signaal van de ziekte, het narcisme 
van enkele van de personages. Dit 
signaal wordt geconcretiseerd door 
Saemund, Ingel en Starkadd in de 
spiegel te laten kijken. Dit procédé is 
ARCA's trade-mark geworden. 

Karakterisering 
De spiegel laat ons toe de stap te 

zetten naar de karakterisering van de 
personages. Binnen het VN&S-con-

cept is de psychologische structuur 
heel simplistisch. Ze is gebaseerd op 
een consensus tussen de meeste perso-
nages : Starkadd is de held, Froth is de 
wijze koning, Ingel is laf en zwak, 
Helga is het naïef-onbewuste meisje 
en Saemund is de gewetenloze slech-
terik, de rationalistische intrigant. 
Deze trekken liggen vast van bij het 
begin en worden door de commenta-
ren van de andere personages voort-
durend bevestigd. De verdere uitdie-
ping van de personages gebeurt niet 
door evaluatie van anderen of door 
menselijke interactie, zoals in het 
moderne drama, maar vooral door 
verwoorde zelfanalyse. De pseudo-
aria's en alleenspraken die hieruit 
volgen, versterken alleen maar de 
consensus. De kritiek heeft dit karak-
teriseringsprocédé lyrisch genoemd. 

Consequent met hun afwijking van 
het synthetisch-monoperspectief mo-
del weigert de regie deze consensus te 
aanvaarden. Heel wantrouwig tegen-
over zoveel eensgezindheid, stellen zij 
een soort herorganisatie van de em-
pathie voor en een analyse van de 
verschillende perspectieven. Voor 
dergelijke interpretatie vinden ze ui-
teraard niet zoveel bevestiging in de 
verwoording (de Hegenscheidt-tekst). 
Hun concept leidt tot enkele minieme 
dramaturgische ingrepen en tot het 
opgeven van de traditionele overeen-
komst van verwoording en uitbeel-
ding, van woord en gedrag op de 
scène. Het gedrag van de personages 
wordt symptomatisch voor wat we in 
de verwoording niet te weten komen. 
Zo functioneert b.v. de zelfanalyse 
van Starkadd niet als versterking van 
zijn held-zijn, maar als symptoom van 
zijn onaangepastheid, van onderhuid-
se spanningen. Meer dan zijn dichter-
lijke bewoordingen raken het pathe-
tische staccato van zijn stem en de 
stereotiep-herhaalde begeleidende ge-

baren (herhaaldelijk slaat hij zich met 
zijn handschoen tegen het gezicht) de 
kern van zijn persoonlijkheid. 

Gilis en Dehert laten het Starkadd-
heldperspectief los en zetten boven 
zijn gevleugelde bewoording een 
vreemd taalgedrag en onaangepast 
handelen. Door dit procédé worden 
de inlevingskansen van de toeschou-
wer erg geminimaliseerd. In de negen-
tiende-eeuwse versie werd de identifi-
catie aangemoedigd door het frontaal 
acteren bij heftig-bewogen passages. 
In de ARCA-versie gaat Starkadd in 
dergelijke gevallen met zijn rug naar 
het publiek spelen. 

Met passages waarin Starkadd 
toch in staat blijkt te zijn tot positief 
affectief gedrag of tot min of meer 
sublieme liefde, kan men binnen dit 
concept niks aanvangen, zij worden 
dan ook consequent geschrapt. 

Van de Wagneriaanse held die de 
hele kosmos betrekt binnen de gren-
zen van zijn krachtige persoonlijkheid 
en die contradicties tot synthese 
brengt op het hogere niveau van de 
doorleefde kunst blijft weinig over. 
Starkadd streeft vruchteloos het beeld 
na, waaraan hij zelf wil beantwoor-
den. Innerlijke vertwijfeling en libido 
worden voortdurend onderdrukt. Dit 
leidt tot een ziekelijke beheersing 
die zich uit in geformaliseerde om-
gangsvormen (t.o.v. Froth en 
Helga) en een kordate, soms pathe-
tische spreektoon. Zijn krampachtige 
mimiek, plotse zenuwtrek en stereo-
tiep kuchje wijzen in de richting van 
een sluipende neurose. 

Als relicten van zijn heldendom 
blijven enkel zijn woorden en krijgs-
daden over. Starkadd kan zijn agres-
sie kwijt op het slagveld (waar hij als 
een soort kruisvaarder met doorbloe-
de handschoenen van terugkeert) en 
tegenover levenloze voorwerpen (ze-
tel, stoel), zijn narcisme sluit hem op 
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binnen zijn eigen verbeelding. Vanuit 
dit isolement komt Starkadd niet tot 
positieve affectieve omgang met Hei-
ga. Maar ook in andere confrontaties 
van individu tot individu faalt hij en 
komt niet verder dan geformaliseerd 
gedrag. 

Bij Starkadd is het van bij het begin 
duidelijk (kale kop, witte plastieken 
cape, militaire gordel), dat de regie 
zich distantieert van de traditionele 
Starkadd-uitbeelding, zoals we die 
kennen van op de foto's van De 
Gruyters ensceneringen (lange haren, 
vikingkledij, harp). Koning Froth's 
verschijning is daarentegen wel over-
eenkomstig met liet traditionele ver-
wachtingspatroon : een oude waardi-
ge koning met mantel en kroon. Zijn 
houding en gedrag is in overeenstem-
ming met zijn waardigheid en ver-
woording. Toch heeft de regie al te 
sterke empathie vanwege de toeschou-
wer voorkomen door Froth als een 
seniele grijsaard voor te stellen in het 
gesprek met zijn twee dochters. Daar 
vergelijkt hij, rondzeulend met een 
staande lamp, de liefde tot zijn eerste 
vrouw met de glans van een meteoor. 

De rol van Saemund is wellicht de 
enige, waar reeds binnen het traditio-
nele concept een discrepantie optreedt 
tussen de verwoording en de uitbeel-
ding als signaal. Traditioneel werd hij 
voorgesteld als een Shakespeariaanse 
schurk of als een melodramatische 
'vilain'. Saemund verschijnt in de 
ARCA-versie als een nette heer, die 
handelt volgens een cynisch-demago-
gische code. Zijn moraal is machia-
vellistisch. Elk woord van hem klinkt 
berekend, elke beweging is doelge-
richt. De zindelijkheid van Saemund 
fungeert als signaal van zijn klinisch 
cynisme (uitwringen van een dweil 
tijdens de sterfscène van Froth), maar 
neemt ook de vorm van een ziekte-
symptoom aan. Bezem, kleerborstel 

en dweil moeten hem vrijwaren van 
morele verontreiniging. Heel beteke-
nisvol wist hij clan ook het bloed van 
Froth uit zijn eigen spiegelbeeld. 

Als gevolg van de herordening van 
de perspectieven is Ingel, schitterend 
gespeeld door M. Verstraete, heel wat 
menselijker geworden. Hij is de sym-
pathieke mislukkeling, die het op het 
einde allemaal niet meer weet. Een 
kleine dramaturgische ingreep laat 
hem in extremis een offerdood ster-
ven. Hij gooit zichzelf tussen Star-
kadd en de aanvallende Saemund in. 
De getoonde lijdensweg van Ingel 
wordt aangevuld door een gesugge-
reerd innerlijk proces bij Hilde, zijn 
gemalin. Een van de laatste taferelen 
verenigt hen in een piëta, die eventjes 
in de marge van het gebeuren rond 
Starkadd, de focus van de empathie 
op hen plaatst. 

Naast enkele minieme wijzigingen 
in functie van de herverdeling van de 
empathie, zijn er slechts een tweetal 
fundamentele toevoegingen t.o.v. de 
oorspronkelijke tekst. Bij Hegen-
scheidt wordt de heropstanding van 
Starkadd gemotiveerd door het 
nieuws van de moord op Froth. Deze 
mededeling van zijn knecht Wolf 
wordt nadien nog bevestigd door een 
visser. In de ARCA-versie laat men 
het verhaal vertellen door de geest van 
Froth. De opdracht komt hier, zoals 
in Shakespeares Hamlet, van de ver-
moorde koning zelf, die verder als een 
zwijgzame getuige het gebeuren volgt. 
Deze ingreep bevestigt nogmaals het 
geestelijke isolement van Starkadd. 
Hij verneemt de waarheid niet van 
tastbare individuen, maar van een 
hersenschim. 

Ook de slotscène, 'de gerechtvaar-
digde wraak', die in de Hegenscheidt-
versie wordt begeleid door kosmische 
krachten (donder, storm), is gevoelig 
veranderd. Gilis en Dehert ironiseren 
deze 'ritmische' versterking en daar-
door ook de kosmische gerechtigheid, 
waarvan ze een symbool is. De storm, 
die de intrede van Starkadd vergezelt, 
is geen illusiescheppend stijlprocédé 
maar een ironisch citaat. Op de 
feestvierders blijkt het althans weinig 
indruk te maken. De zegevierende 
held, die zijn bevrijdende bruid, de 
zee, tegemoet loopt, op weg naar 
nieuwe tochten, is in de ARCA-voor-
stelling vervangen door een zieke en 
verontwaardigde Starkadd. Hij slaagt 
er niet in de kroon, symbool van de 
macht, te breken. De zee wordt zijn 
bruid maar ook zijn graf: de zee als 
schavot. Hiermee stelt hij een einde 
aan zijn illusie. 

Het doek valt over Starkadd zon-
der dat hij erin geslaagd is een brug te 
slaan naar zijn medepersonages, zijn 
volk of het publiek. 

Gilis en Dehert slagen er wel in de 
afstand naar het hedendaagse publiek 
te overbruggen. Hiervoor worden de 
oude bruggen opgeblazen. De regie is 
explosief en centrifugaal. Ze verwij-
dert zich van het centrum van de 
oorspronkelijke tekst. Dit betekent 
dat er geen centraal ritme meer is dat 
samenvalt met Starkadds ontwikke-
ling. De woorden van Starkadd heb-
ben niet meer geloofwaardigheid dan 
die van om het even welk personage. 
Ook het doelgerichte, synthetische 
procédé van de uitdrukking wordt 
losgelaten. Muziek en welsprekend-
heid worden getoond als middel en 
niet als doel op zichzelf. Tegenover de 
coherentie van de verwoordingstellen 
Gilis en Dehert tegenontwerpen op 
het vlak van het onuitgesprokene. De 
handeling wordt niet gemotiveerd via 

Starkadd (Arca, 
1983-84) - Foto 
Luc Monsaert 

Dramaturg ische 
ingrepen 
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Concentratie op tegenspraak de verwoording, maar via gedrag en 
interactie. Hoe heldhaftig Starkadds 
woorden ook klinken, hij is een anti-
held door zijn neurotisch gedrag en 
zijn relationeel isolement. 

Het procédé is duidelijk. De AR-
CA-ploeg heeft om de mythologische 
macht van het stuk tegen te gaan zijn 
traditionele kwaliteiten (muzikaal, 
welsprekend) in vraag gesteld en heeft 
op basis van spanningen in de oor-
spronkelijke tekst de dialogische 
zwakte omgebouwd in een drama-
tische meerwaarde. Gebrekkige dia-
loog wordt symptoom voor mislukte 
interactie. Net deze dramatische 
meerwaarde bleef afwezig in de Clavi-
go-voorstelling van vorig jaar, waar 
een skeletachtige analyse leidde tot 
een parodie bedolven onder een bonte 
chaos van regievondsten en redun-
dante visualisering. Een gunstige ont-
wikkeling dus... 

Geert Opsomer 
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STARKADD 
auteur: Alfred Hegenscheidt, 
groep: ARCA-NET, 
regie Herman Gilis & Pol 
Dehert, dramaturgie: Ivo 
Kuyl, decor: Mark Cnops, 
spelers: Dries Wieme, Mark 
Verstraete, Mark Steemans, 
Bert Van Tichelen, Carmen 
Jonckheere, Netty Vangheel, 
e.a. 

Geert Opsomer heeft overduidelijk 
het belangwekkende van de Starkadd-
opvoering aangetoond. Ik wil hier 
even op aansluiten, met een korte 
bedenking over de betekenis van deze 
opvoering binnen de evolutie van het 
regisseursteam Dehert-Gilis. Bij hen 
zit een bekommernis voor om 'oude ' 
teksten voor het heden weer relevant 
te maken. Dat doen ze door een 
systeem van visuele vertalingen toe te 
passen. Prinsessen b.v., zouden de 
hedendaagse toeschouwer niet meer 
aanspreken. Om een tekst over zo een 
personage weer boeiend te maken, 
moet de toeschouwer eerst een relatie 
met een herkenbare vrouw kunnen 
opbouwen. Daarom worden de per-
sonages dan ook in een kleedje gesto-
ken dat licht belachelijk (kritiek), licht 
ouderwets is (een spoor van de histori-
citeit) en licht van slechte smaak 
getuigt (alsof kleinburgers voor prin-
ses spelen). Het merkwaardige is dat 
uit gesprekken bijkt dat Gilis hiermee 
meent dat hij het stuk dichter bij zijn 
publiek brengt, terwij het net anders-
om is: al deze elementen onderstrepen 
slechts de vervreemding tussen pu-
bliek, tekst en personage. Het is een 
gewelddadige ingreep. 

Deze vervreemding, die bij de 
regisseurs steeds het resultaat is van 
een reflectie op de 'echte' inhoud van 
de tekst, sluit zeer veel gevaren in. Als 
de vertaling klopt, staat men, als 
toeschouwer, met open mond te kij-
ken. Bij Starkadd gebeurt dat b.v., 
wanneer de oude koning door zijn 
dochters omringd is. Dit is niet een 
scène bij de adel, maar een tafereel 
thuis. Het toont, onder meer, dat 
Hegenscheidt een psychologisch ver-
loop binnen de familiekring perfect 
kan simuleren, iets wat doordeingreep 
van Dehert en Gilis veel duidelijker is 
dan bij een historische aanpak: de 
vertaling dient het talent van de 
schrijver en geeft aan de tekst een 
extra gewicht (als hij daarbij zo juist 
gezegd wordt, als hier het geval is bij 
Dries Wieme, Carmen Jonckheere en 
Netty Vangheel, scoort de produktie 
op alle punten. De zwarte figuur van 
Carmen Jonckheere, die spreekt van-
uit de donkerste hoek van de scène, is 
een bijzonder sterk moment.) 

Maar juist bij deze vertalingen 
loopt men de grootste risico's. Im-
mers, eens men aan deze vertalingen 
begint, en men daarbij als regel aan-
neemt dat men niet alles 'adapteert ' 
naar een andere, duidelijke sociale of 
historische context, betreedt men een 
veld waar alles kan, en waar men zich 
meteen veelvuldig kan vergissen. In de 
vorige produkties bij ARCA wou het 
op dit punt wel eens fout gaan: bij zo-
wel De Opdracht als De Idioot en de 
Dood als Clavigo ging men van geluk-
kig moment naar wilde inval in een niet 
te voorspellen reeks. 'Alles mag' is het 
gevaarlijkste principe waaraan een 

kunstenaar zich houden kan. Maar 
met Starkadd hebben de regisseurs 
een zeer overtuigend evenwicht ge-
vonden. De kritiek op de tekst is juist, 
zonder dat deze de waarde ervan 
ondergraaft. (Men zal zich herinneren 
dat er bij Clavigo van de tekst niets 
overeind bleef)- Meteen blijven be-
paalde scènes een harde kern bewa-
ren, die ervoor zorgen dat ze de 
onderneming zelf rechtvaardigen. 
Hier wordt weggegooid wat onbruik-
baar is, en duidelijk naar voren ge-
bracht wat nog steeds werkzaam is. 

Het totale evenwicht is nog niet 
gevonden, want het verschijnen van 
een song als 'Mackie Messer' lijkt mij 
misplaatst, misschien omdat deze 
song voor mij een te grote culturele 
lading heeft. ('Mackie Messer' in het 
Engels b.v. heeft precies die kitsch-
waarde, die hier veel beter van pas zou 
zijn gekomen). Maar de smartlappen 
met de daarop volgende commentaar 
van Starkadd zijn dan weer schitte-
rend. 

De werkmethode van Dehert-
Gilis reveleert vooral de verschil-
lende elementen die een tekst door-
kruisen. Ze weigeren de tekst als een 
organisch geheel te zien, en ze concen-
treren zich op de tegenspraken. Ook 
hier hadden ze aan .SWA'afMhetjuiste 
object: de toeschouwer ziet hoe He-
genscheidt Koning Lear combineerde 
met Hamlet, Macbeth, De Vliegende 
Hollander en De Meesterzangers van 
Nürenberg. Precies deze bundel van 
heterogene teksten, laat toe dat men 
de tekst laat openbarsten in een 
waaier van iconen, clichés, verwijzin-
gen, parallellen, omkeringen. In de 
vorige produkties van Dehert-Gilis 
kon men zien dat ze met passie aan het 
zoeken waren. Met Starkadd hebben 
ze het gevonden. 

Johan Thielemans 
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