
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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