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bekleding onderverdeeld wordt in 
vier muurloze kamers. De 'eigen-
heid' van deze woningen wordt ver-
der getypeerd door enkele decorele-
menten, zoals een kast, een bed, een 
tafel en stoelen. Aan de rechterkant 
is een groot raam. dat uitziet op de 
grauwe flats van het Gentse Zuid. 
waar de taxi's en autobussen rijden. 
Dit geeft het geheel een enorm ge-
voel van realisme. Het publiek - dat 
maximum uit dertig mensen bestaat 
- zit heel dicht bij de 'scène' , waar-
door er een heel intimistische sfeer 
wordt gecreëerd. Doordat je als toe-
schouwer van zo dicht 'binnenkijkt'. 
ben je je veel sterkei' dan bij andere 
theatervoors te l l ingen bewust van 
het voyeurisme. 

Het publiek ziet een vrouw, ge-
speeld door Katrien Meganck, die 
ontroerd naar Casablanca kijkt op 
de televisie. Vanaf de eerste zinnen 
die ze zegt. blijkt duidelijk dat ze 
ongelukkig is omdat ze in de steek 
werd gelaten dooi' Emiel. Maar ze 
legt zich daar niet bij neer. Alles wat 
ze vertelt en doet en draait rond 
Emiel. de man waarvan ze houdt, 
maar die ze niet bij zich kan houden. 
Heel het stuk door zijn we getuigen 
van de wanhopige pogingen die ze 
onderneemt om -ondanks de pijn -
binnen haar relatie enig geluk te vin-
den. "Hijkomt toch altijd te rug ,dus 
moei hij mij nog graag zien.", zegt ze. 
Ze droomt ervan 0111 met hem in de 
discotheek te zijn en als ze voetstap-
pen hoort op de gang hoopt ze dat 
het Emiel is. Het is echter één van 
de buren die thuiskomt. 

Net zoals het publiek zijn de bu-
ren een soorl voyeurs die steeds bin-
nendringen in de wereld van Emiels 
vrouw. Als ze i n f o r m e r e n naar 
Emiel hangt zij steeds weer leugens 
op. waarvan ze hoopt dat ze ooit 
waarheid zullen worden. Ze zegt dat 
Emiel thuis is. dat hij in bad zit en 
vertelt hoe gelukkig ze samen zijn. 
Voor de buitenwereld speelt zij het 
rolletje van de 'zorgeloze vrouw', 
maar de buren lijken wel beter te 
weten. Zi j hebben alles al eens mee-
gemaakt en verlangen niet meer. Ze 
geloven niet meer in de liefde en 
vluchten in de (wrange) humor, de 
zelfbevrediging, de Elvis Presley-
imitatie. Eén van hen zegt dat men-
sen niet gemaakt zijn om elkaar ge-
lukkig ie maken. 

Als Emiel terugkomt roepen de 
buren lieni binnen en geven hem iets 
mee (koekjes, bloemen) voor zijn 
vrouw, alsof ze willen proberen 0111 
de relatie tussen Emiel en zijn vrouw 
weer goed te maken. Nu Emiel bij 
haar is, voelt ze zich eigenlijk onge-
lukkiger (en vooral eenzamer) dan 
daarvoor. Ondanks al haar pogin-
gen (van schelden tot liefdesverkla-
ringen afleggen) 0111 Emiel voor zich 
te winnen, gaat hij weer weg. Hij 

berus t in de onmogel i jkheid van 
deze verstikkende relatie en vlucht 
in de drank en de vrouwen. 

Zij besluit 0111 ook te vertrekken, 
maar net als ze wil weggaan komt 
een buurvrouw terug thuis nadat 
deze van haar man was weggelopen. 
Emiels vrouw ziet de nutteloosheid 
van haar vertrek in en blijft. De re-
actie van de buurman op de thuis-
komst van zijn vrouw typeert de hele 
houding (en tot op zekere hoogte 
ook die van Emiel) van de buren. 
Heel de tijd heeft hij eenzaam liggen 
wachten - masturbatie als surrogaat 
voor de liefde - en als ze dan thuis-
komt, reageert hij nauwelijks. Hier 
wordt duidelijk wat Roofthooft be-
doelt met de uitspraak dat wanneer 
we niets verlangen, alles wat er van 
komt mooi meegenomen is. 

We kunnen ons de vraag stellen of 
de vrouw van Emiel terug naar bin-
nen gaat omdat ze de leegte niet kan 
aanvaarden en verder wil strijden ( 
en de terugkeer van de buurvrouw 
kunnen we dan zien als 'hoop') of 0111 
le worden zoals de buren : vereen-
zaamd. maar zich schikkend in het 
lot en het geloof in de liefde opge-
vend ( 'berusting') . Ondanks het feit 
dat er geen uitsluitsel wordt gegeven 
over de toekomst van de vrouw (en 
hel publiek dat dus zelf kan invul-
len). is Emiel precies een stuk dat 
vaak aan kracht moet inboeten door 
een te sterk expliciteren. Dat is 
vooral te merken in de tekst, waar 
Roofthooft te veel wil duidelijk ma-
ken, waardoor het voor Katrien Me-
ganck vaak enorm moeilijk is 0111 
haar rol echt geloofwaardig te kun-
nen brengen. Haar acteren komt 
soms nogal geforceerd over en door 
haar veelal overdreven hevige aan-
vallen maakt ze haar personage vrij 
clichématig. 

Haa r t egenspe le r s s t ra len een 
indringende rust uit. Roof thoof t ge-
bruikt hiervoor figuranten zonder 
enige acteurservaring. Hij wil deze 
personages brengen zonder enige 
vorm van theatraliteit. Hoewel deze 

typetjes meestal niet meer zijn dan 
een decorelement, slaan ze met de 
weinige zinnen die ze zeggen toch 
dikwijls de nagel op de kop. On-
danks de vaststelling dat deze nagel 
eigenlijk al lang in de plank zit. zorgt 
hun commentaar voor een aangena-
me vorm van ironie en relativering. 

Hei stuk eindigt mei het verhaal-
tje van een buurman over twee tor-
telduiven die een nest bouwden. 
Dat nest viel naar beneden en ze 
begonnen opnieuw te bouwen. Tel-
kens weer. "Ik wist niet dat liefde zo 
sterk kon zijn", zegt hij en begint 
hevig te lachen. Hiermee vat hij ei-
genlijk heel de thematiek van Emiel 
samen. 

Guy Coolen 

Vooruit - theaterproduktie; regie 
en leksl Dirk Roof thoof t (naar 
C o c t e a u ) ; spe lers Katr ien Me-
ganck. William Phlips. Roger Del-
laert, René Delen, Guy Smekens, 
Rene Smet en Gaby Degelin. 

Theatergeschiedenis: 

model of mythe, fei-

ten of verhaal ? 
lil 1986 promoveerde F. Peeters 

aan de U.I.A. op een proefschrift 
over het Vlaamse Volkstoneel van 
Dr. Jan Oscar De Gruyter (1920-
24). met als ondertitel Ontwikkeling 
en Toetsing vim een Tentatieve Me-
thode van Theaterliistoriografie. 
Promotor was Prof. Dr. C. Tinde-
mans. 

Na slechts drie jaar antichambre-
ren verscheen het proefschrift bij 
naamgenoot uitgeverij Peeters on-
der de enigszins aangepaste titel Jan 
Oscar De Gruyter en het Vlaamse 
Volkstoneel (1920-24). Een theater-
historische studie. De leesbaarheid 

van liet werk werd op een discrete 
manier vergroot door toevoeging 
van illustraties en door een aantal 
redact ioneel-s l i l is t ische ingrepen. 
Het is de verdienste van de weten-
schappelijke reeks van liet Vlaams 
Theater Instituut dat Peeters weten-
schappelijke discours integraal werd 
weergegeven zonder editoriale of 
marktstrategische compromissen. 

Peeters probeert in zijn werk twee 
objectieven te realiseren : een model 
en een methodologie van de theater-
liistoriografie uitbouwen en dit toe-
passen op de historische studie van 
het Vlaamse Volkstoneel o.l.v. dr. 
Jan Oscar De Gruyter. 

Het doet een beetje vreemd aan 
de woorden "model" en "theaterliis-
toriografie" in dezelfde zin aan te 
t re f fen . Meestal beschouwt men 
theatergescl i iedscl i r i jving als een 
evidentie, een praxis zonder reflec-
tie. De feiten spreken voor zich ! 

Vanaf ca. 1970 was de theaterhis-
toricus ononderbroken het mikpunt 
van de jonge theaterwetenschappers 
die hem zijn "onwetenschappelijke" 
en onkritische werkwijze verweten. 
Tussen de bijna ahistorisch gewor-
den (systematische) theaterweten-
schap en hel theaterhistorische on-
derzoek leken alle bruggen opgebla-
zen. Peeters probeert nu de voor-
oordelen van de theaterwetenschap-
pers weg te nemen door een precie-
zer begrippenapparaat te introduce-
ren en een voorstel te doen voor de 
wetenschappelijke uitbouw van de 
theaterliistoriografie. 

Het eerste, methodologische luik 
van de studie is erg taai voor de lezer. 
Peeters begeeft zich op de interdis-
ciplinaire weg en probeert theorieën 
van een erg verschillende oorsprong 
zoals Annales en Brandei (geschied-
wetenschap). Fischer- Lichte (thea-
tersemiotiek) en Lotman/Tynjanov 
(litera tuurwetenschap) in een ana-
lysemodel samen te brengen. Deze 
combinatie levert ongetwijfeld een 
aantal pluspunten op zoals de intro-
ductie van Brandeis veelgelaagde 
durée-begrip in de theaterli istori-
ografie. maar er zijn ook kentheore 
tisclie verschillen die de verbinding 
bemoeilijken. Z o doet de combina-
tie van organische (Braudel), nomi-
nalistische (Jakobson), dynamische 
(Tynjanov) en statische (Coseriu) 
structuur- en systeembegrippen erg 
vreemd aan. Ook de epistemologi-
sche vervaging van het onderscheid 
tussen feit- tekst, evenement-uiting 
of gegeven-teken door de samen-
voeging van referentiële en semioti-
sche theorieën is opvallend (hier-
over later). 

De invalshoek van Peeters biedt 
perspectieven voor een theaterge-
schiedschrijving die dieper graaft 
dan oppervlakkige causale verban-
den tussen feiten en anecdotes, die 
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