
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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