
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 
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