
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) 


