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het quasi-onveranderlijke en de con-
juncturele beweging centraal stelt. 
Een geschiedschrijving die durft ar-
gumenteren met kwantitatieve reek-
sen zonder het theatrale te vergeten. 

Maar er is een keerzijde aan de 
medaille. Peeters is in hel tweede 
deel te veel uit op een reconstructie 
van de feiten en verliest de valorise-
ring van het model een beetje uit hel 
oog. Vooral de toepassing op de 
thea t ra l i t e i t zelf valt mager uit. 
"Door gebrek aan bronnen", zegt 
Peeters , maar er zijn nog andere 
oorzaken. Peeters is immers op een 
aantal vlakken de gevangene van zijn 
model. 

Zo is het model positivistisch om-
dat het meer belang hecht aan "har-
de" en ware feiten dan aan de functie 
van de zachtere verhalen en uitspra-
ken (vaak niet vrij van mythemen) 
van en over theatraliteit. 

Daar komt nog bij dat de "histori-
ograf ie van het onverander l i jke" 
vaak geen goede gids is om de bij 
uitstek verander l i jke theatral i te i t 
anno 1920 te beschrijven. Tens lo t te 
is hel voorstel wellicht nog niet spe-
cifiek genoeg voor theater en is de 
s t ructuurovereenkomst tussen het 
voorgestelde model en het beschre-
ven object niet de grootst mogelijke. 
Dit verklaart ook gedeeltelijk de dis-
crepantie tussen het abstracte deel 1 
(methodologie) en het schijnbaar 
los daarvan geschreven deel 2 (des-
criptie en analyse). Als men het mo-
del echter specifieker zou maken, 
dan zou het wellicht ook minder 
"sterk" worden. Wat het wint aan 
specificiteit zal het dan onverbidde-
lijk verliezen aan universaliteit. 

De primaire keuze voor Aimales 
is erg interessant. Alleen moet dit 
model nog veel beter kunnen rende-
ren binnen largescale en long term 
research . Pas in het historische 
werk van de lange adem en de longue 
durée zal men het model volop kun-
nen waarderen. Op een termijn van 
vier jaar Volkstoneel kan men ech-
ter geen "tijdloze" structuren ont-
dekken en is spreken over "conjunc-
t u r e n " hoogst r iskant . Noodge -
dwongen moet Peeters zich dus toch 
meermaals beperken tol de door 
hem gewraakte "evenementen" (een 
ander woord voor "feiten" ?). Toe-
gegeven : zonder anecdotisch te wor-
den. 

Het tweede deel bevat de eigenlij-
ke beschrijving en analyse van het 
Volkstoneel, een erg waardevolle en 
nauwkeurige studie met een interes-
sante invalshoek : demythologise-
ring. 

V o o r de pub l ika t i e s over het 
Vlaamse Volkstoneel en de voor ons 
theater erg belangrijke interbellum-
periode moesten we tot voor kort 
aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-
teyne, Willem Pu tman , Constant 

Godelaine,...) of bij ijverige studen-
ten die er een verhandeling over ge-
schreven hadden (o.a. BRT-journa-
liste Martine Tanghe) . De beschik-
bare standaardwerkjes van C. Gode-
laine ("Hel Vlaamsche Volkstoon-
eel") en A. Vander Plaetse ("Herin-
neringen aan het Vlaamse Volksto-
neel") hebben zich voor een groot 
deel geënt op (en vorm gegeven aan) 
de mythe van het Volkstoneel. 

Peeters probeert in zijn studie af 
te rekenen met die mythe. Zijn werk 
levert een berg aan nieuw feitenma-
teriaal op en confronteert objectieve 
historische gegevens met een aantal 
misvattingen over de euforische en 
massale respons in alle bevolkingsla-
gen. de grote aandacht in de pers, de 
triomfen, de grote spelkwaliteit, e.a. 

Peeters confronteert herhaalde-
lijk de feitelijke, tekstuele en statis-
tische "waarheid" van de reconstruc-
tie met de begoocheling van de my-
the. In deze context is het een beet je 
eigenaardig dat hij zowel met de 
mythomanen onder de theaterhisto-
rici als met de erudieten en de posi-
tivisten afrekent . De kentheoreti-
sche positie van Peeters en de posi-
tivisten ligt immers op een aantal 
punten niet zo ver uil mekaar. Ze 
delen het geloof in de demystifice-
rende waarheid van de reconstructie 
en lijken allebei niet bereid hun dis-
cours te relativeren als een (al dan 
niet wetenschappelijk) verhaal tus-
sen de andere. Het vaak gehoorde 
pleidooi (Ankersmit, Ricoeur) voor 
een relativerende, narrativistische 
his toriografie is hier niet aan de 
orde. 

Soms stuurt Peeters aan op een 
puur "post-positivistische" (de term 
is van hem zelf, p287) reconstructie. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn histo-
rische weergave van de overname 
van het Volkstoneel door de katho-
lieken (p.425-440). De gebeurtenis-
sen worden chronologisch onder 
mekaar gerangschikt zonder al te 
veel commentaar. 

Peeters is veel beter geïnspireerd 
op de ogenblikken dat hij de geschie-
denis niet ziet als een reeks feiten, 
maar als een communicat ieproces 
waarbij de tijdgenoot de gebeurte-
nissen op een bepaalde manier leest 
("1 eur te.xte est hl par Ie sociiis", p. 
125), wanneer hij m.a.w. niet de re-
ferentiële maar de semiotische in-
valshoek kiest. 

Dan pas wordt ook zijn model, 
zijn conceptueel kader en zijn me-
t h o d e v o l d o e n d e g e v a l o r i s e e r d . 
Jammer genoeg verdwijnt de semio-
tische preoccupatie in het tweede 
deel vaak op de ach te rg rond en 
krijgt de overmaterialisering vaak de 
overhand. Centrale begrippen uit 
het eerste deel (norm, code, longue 
durée) komen in het tweede deel 
nauwelijks aan bod. 

Als we even abstractie maken van 
de waarheidsstatus en de kentheore-
tische discussie, dan vallen vooral de 
s te rke pun t en van het werk op . 
Peeters creëert immers een bruikba-
re taal en een techniek om uitspra-
ken te doen over de geschiedenis van 
het theater en van een gezelschap in 
het bijzonder. Erg interessant zijn 
hier de kwantitatieve analyses die 
vaak uitnodigen tot onverwachte in-
terpretaties. Een voorbeeld. Uit de 
vergelijking van de spreiding van de 
kritieken per stuk met het aantal op-
voeringen van het stuk, leidt Peeters 
af, dat stukken die erg in trek waren 
bij de o rgan i sa to ren en dus het 
(voort(bestaan van het VVT verze-
kerden - Onder één dak (+ 50 opvoe-
ringen/5 recensies) en Dolle Hans 
(60/14) -, toch niet hel overgelever-
de beeld van het VVT hebben be-
paald. Er verschenen namelijk erg 
weinig kri t ieken over die veelge-
speelde stukken. Minder vaak opge-
voerde stukken als Jozef in Dotlian 
(30/32) en Philoetetes (20/18) heb-
ben dit beeld wel diepgaand beïn-
vloed. 

Op zijn beurt nuanceert Peeters 
het overgeleverde beeld van het 
Volkstoneel. Z o wijst hij erop dat 
dil beeld niet alleen gebaseerd is op 
(schaarse) kritieken maar ook en 
vooral op zogenaamd "autodescrip-
tieve" metateksten. Dat zijn teksten 
van de producenten over hun eigen 
theater. Deze teksten geven nood-
zakelijkerwijs een vertekend beeld 
van het theater(systeem) dat ze wil-
len affirmeren en propageren. Vaak 
zijn dit pseudokritieken of propa-
g a n d a t e k s t e n van D e G r u y t e r , 
Goossenaerts of hun naaste mede-
werkers, geschreven in een eufo-
rische taal. Ze dichten zichzelf een 
grote kunst waarde toe en spreken 
als het gezelschap van de Vlaamse 
natie (andere theaters lijken niet te 
bestaan of worden op een al te een-
voudige man ie r onschade l i jk ge-
maakt). 

F . P e e t e r s c o n f r o n t e e r t deze 
auto-affirmatie met descriptieve ge-
gevens over de povere materiële 
produktiemiddelen, de smalle finan-
ciële basis, conflicten met organisa-
toren, over de niet zo brede soci-
ografische spreiding van de voor-
stellingen en de (beperkte) interesse 
van de pers voor het fenomeen. 

Belangrijk is ook de evolutie die 
Peeters vaststelt in de activiteiten 
van het Volkstoneel. Het VVT ma-
nifesteert zich anno 1920 als een 
agressieve theatercultuur die het of-
ficiële theater (de stadsschouwbur-
gen) als minderwaardig beschouwt. 
Volgens Peeters heeft niet de speel-
stijl, regie of zegging het wezenlijke 
onderscheid gemaakt met het offici-
ële theater, maar de repertoirekeu-
ze. 

Het "kwalitatief hoogstaande" re-
pertoire van hel VVT wijkt inder-
daad af van de publieksvriendelijke 
( romant ische) reper toi res van de 
grote schouwburgen. Helemaal in 
de lijn van wat men kan verwachten 
van De Gruyters "ethnocentrische 
reflex" ligt de vaststelling dat hij zich 
voor zijn repertoirekeuze baseert op 
Nederlandse (vooral het repertoire 
van V e r k a d e was erg popu la i r ) , 
nooit op Franse modellen. 

Twee jaar lang blijft het volksto-
neel een agressieve, zichzelf affirme-
rende theaterconjunctuur . Vanaf 
1922-23 komt daar verandering in. 
De Gruyter wordt dan directeur van 
de Antwerpse KNS en biedt daar 
een e rg verwant reper to i re aan . 
Hierdoor wordt het VVT gedeelte-
lijk overbodig. In grote steden. Ant-
werpen in hel bijzonder, loopt de 
aandacht sterk terug. De vermin-
de rde aandacht van De Gruy te r 
voor zijn Volkstoneel (hij blijft de-
s o n d a n k s ar t is t iek leider) wordt 
voelbaar in een meer geïmprovi-
seerd repertoire. 

Het verminderde aanbod gaat ge-
paard met een steeds wankelere fi-
nanciële situatie en toenemende kri-
tiek. Pogingen om aspecten van het 
ideeëngoed van het katholieke thea-
terrenouveau, een nieuwe zelf-affir-
matieve conjunctuur anno 1923, te 
assimileren slagen slechts gedeelte-
lijk. Voor het VVT in epigonisme 
verzeil t , wordt het overgenomen 
door een groep uit het katholieke 
milieu. Hier sluit Peeters zijn in se 
boeiende beschrijving van de syste-
mische rol van hel VVT in de thea-
tercultuur af. 

Het wekt enige verwondering dat 
de discussie van hel semiotische sub-
systeem "VVT", zich louter afspeelt 
op het vlak van het speelplan. De 
repertoire-analyse zelf blijft beperkt 
tot een opsomming van s tukken, 
da ta en spee lp laa t sen . Over de 
structurele, dramaturgische en ideo-
logische codes van de voorstellingen 
komen we niets te weten. Evenmin 
iets over de behoefte die er bestond 
om deze stukken te spelen (artistie-
ke ?, ideologische motieven?) of 
over hun esthetische waarde in het 
vigerende systeem. Hier komen we 
trouwens opnieuw uit op hetzelfde 
punt van kritiek : de zwakke uitwer-
king van de communicatieve en se-
miotische dimensie in het tweede 
deel. Peeters heeft het zelden of 
nooit over theatertekens, theatrali-
teit, intertextualiteit of esthet iek. 
Over de "mentale uitrusting" ("men-
talité") of de (theater)ideologieën 
komen we ook al niet veel te weten. 
De politieke strijd mag dan duidelijk 
zijn, maar wat is de inzet van de strijd 
op het artistieke vlak ? 

Peeters klampt zich m.i. al te zeer 
vast aan de geschiedenis van het 
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