"Twee Vrouwen" van Rudy Geldhof
(scenarioschrijver van "De Bossen van Vlaanderen")
met Melina Logie en Kristel Vinea
in een regie van Jan De Vuyst
een productie van vzw. Initiatief
organisatie: Randy Geldhof
Toegang: 10 €
Reservatie: 050/790763

zaterdag 19 december 2009
O.C. De Kleine Beer C. Maréchalstraat Beernem
vanaf 19h: diamontage over leven en werk van Rudy
vanaf 19h10: panelgesprek o.l.v. Hugo Meert
vanaf 20h: toneelvoorstelling "Twee Vrouwen"

Panelleden:
Kurt Defrancq – Jo Decaluwe
Marc Lybaert – Winnie Enghien
Werther Van Der Sarren – Jan De Vuyst

www.rudygeldhof.be

RUDY GELDHOF - OMDAT HET OVER MENSEN GAAT
Johannes Ockeghem woonde
zaterdagavond de Hommage aan Rudy
Geldhof bij in De Kleine Beer in
Beernem. Hij bezorgde ons het
volgende verslag en plaatste de
hommage in een bredere context.

Al lukte het niet echt om de zaal nokvol
te krijgen (velen haakten in extremis af om door een besneeuwd en
bevroren landschap naar het ontmoetingscentrum in Beernem te
schaatsen), toch verzamelde zich afgelopen zaterdag heel wat
schoon volk, Bruggelingen incluis, in De Kleine Beer voor de
aangekondigde 'Hommage aan Rudy Geldhof'. Wijlen Rudy
Geldhof (1942 - 1992) was behalve de auteur van succesrijke én
verfilmde stukken (cf. De bossen van Vlaanderen, Klein Londen
Klein Berlijn, etc.), ook jarenlang het boegbeeld van het
vestzaktheater-annex-café De Kelk in de Langestraat te Brugge.
De avond startte met een powerpointpresentatie. Jazzmuziek oude
stijl ondersteunde een anthologie, waarbij de biografie en het
indruk-wekkende oeuvre van Rudy werden voorgesteld. Daarna
volgde een panelgesprek o.l.v. Hugo Meert, theaterrecensent. Hij
werd omringd door Kurt Defrancq, Jo Decaluwe, Winnie
Enghien, Marc Lybaert en Werther Van Der Sarren. De
aangekondigde Joris De Voogt gaf verstek: hij moest op hetzelfde
moment een 'bodega' openen in Oostende. Vraag vanuit het panel:
"Een bodega, wat is dat?". Antwoord: "Dat is een wijnhuis."
Waarop Kurt Defrancq, heel gevat: "Dan drinken we ook daar de
Kelk leeg". De lege stoel van Joris De Voogt werd ingenomen door
Jan De Vuyst, regisseur van het toneelstuk Twee Vrouwen, dat het
aanwezige publiek later op de avond voorgeschoteld kreeg.
Wat te onthouden? Marc Lybaert kondigde aan dat Vlaamse
Cultuurstad Oostende 2010 Prins Karel, Graaf van Vlaanderen' zal
brengen op het domein van prins Karel te Raversijde. Hugo Meert
verklapte, weliswaar tijdens de pauze, dat ook Katanga Diane
hernomen wordt. Jean Bosco Safari schrijft er momenteel de
muziek voor. Algemeen genomen doen de panelleden
inspanningen om Rudy Geldhof opnieuw naar voren te brengen
"omdat het over mensen gaat". Want Geldhof was een
postmodernist. "Waar zijn de mensen mee bezig?" vroeg hij zich
af. "En waarom doen ze wat ze doen?" Geldhof kon mensen
karakteriseren, zonder hen te veroordelen. De stukken van Rudy
Geldhof mogen daarom gezien worden, en ze moeten gespeeld
worden. Het is de uitgesproken wens dat nieuwe mensen de
stukken van Geldhof zouden ontdekken.

Om nu het toneelstuk Twee Vrouwen te spelen, dienden die nieuwe
mensen normaliter de actrices Kristel Winnepenninckx en Gerda
Marchand te zijn. Helaas, Gerda Marchand moest afhaken wegens
ziekte. Er werd noodgedwongen aan de alarmbel getrokken,
waarna een jong rastalent zich aandiende: de fris debuterende
Melina Logie. Pas twee weken geleden oefende zij Twee Vrouwen
voor het eerst in, wat niet uit de voorstelling viel af te leiden.
Melina, in de rol van Madeleine, deed het uitstekend en Kristel, in
de rol van Suzy, was haar opponente. Ze speelden in een decor dat
het voormalige theater De Kelk spontaan voor het geheugen bracht:
zwart, leeg, karig met rekwisieten. In die context hoorden we de
stem van Rudy terug: een vaardig schrijver van dialogen, die de
spelers gemakkelijk in de mond nemen. Met zijn teksten kunnen
acteurs onmiddellijk aan de slag.
'Hommage aan Rudy Geldhof' te Beernem was daarmee de
afsluiter van een ruimer Rudy Geldhofjaar 2009, dat ondersteund
werd door SABAM, maar niet door hometown Brugge.
Cultuurschepen Yves Roose en directeur van het Cultuurcentrum
Sonia Debal hadden eerst toegezegd om te participeren, maar
haakten naderhand af. Nochtans: volgens de panelleden zette Rudy
Geldhof Brugge op de theaterkaart van Vlaanderen. Hij was
pleitbezorger voor de ontwikkeling, niet voor de ontmanteling van
het theater. Brugge werd (mede) onder impuls van Rudy Geldhof
een bakermat voor het theater. Onze lokale culturele diensten zijn
dat intussen allemaal al lang vergeten. En dat niet alleen.
'Theater is gemeenschapskunst', luidt een definitie van Herman
Teirlinck. Gemaakt door de gemeenschap, en gespeeld voor de
gemeenschap. We kunnen ons afvragen hoe het vandaag met die
gemeenschap gesteld is, wanneer de verantwoordelijke cultuurbeleidsfunctionarissen van de stad Brugge het vertikken om een
'Hommage aan Rudy Geldhof' met hart en ziel te ondersteunen.
Wat een automatische reflex pro behoort te zijn, werd een
afwijzing. Gevraagd naar de reden waarom, luidde het antwoord:
"Het initiatief biedt te weinig uitstraling". Zo'n uitspraak illustreert
de verregaande arrogantie van het Brugse cultuurbeleid. Twee
Vrouwen is inderdaad géén stuk dat de toneeltoren van het
Concertgebouw nodig heeft om het op te voeren. Moet het daarom
gemeden worden als de pest?
Laten we deze vraag, als hommage aan Rudy, wat nader
beschouwen in een bredere context. De Ierse, conservatieve
filosoof Edmund Burke stond zeer wantrouwig tegenover tal van
onzekere nieuwigheden en grootsprakerige maatschappelijke
ontwikkelingen. Volgens hem kan een individu alleen maar
overleven in de omstandigheid van diverse vormen van
gemeenschapsleven. Het sociaal contract waarover hij sprak,
moest een pact zijn tussen de levenden, de doden en de nog niet
geborenen. De Britse filosoof John Gray schrijft: "Er wordt vaak

vergeten dat de democratie, die voornamelijk wordt gedefinieerd in
termen van verkiezingen en machtsuitoefening in naam van de
meerderheid, de individuele vrijheid en rechten van minderheden
evenzeer kan onderdrukken als de dictatuur - en soms zelfs
sterker." (John Gray, 'Grays Anatomie', p. 154). Hoe verhoudt de
definitie van Teirlinck, 'Theater is gemeenschapskunst', zich
tegenover bovenstaande citaten?
Het is derhalve de kracht van Rudy Geldhof dat hij, over de
grenzen van de dood heen, er ons vandaag nog aan herinnert waar
het hedendaagse theater voor staat, het is gemeenschapskunst. Wat
heet dan 'méér uitstraling' te zijn, om beslissingen tegen af te
wegen? Met zijn voorkeur voor de megalomanie van het
professionele cultuurleven, gaat Yves Roose over tot de orde van
de dag, of excuseer, hij levert zijn kiezers uit aan de waan van de
dag. Yves Roose, gespeend van enig historisch besef inzake een
sociaal pact (cf. Burke), mag dan als socialist fier zijn op principes
die hij enkel bij de liberalen zal terugvinden, ook zij delen dezelfde
kortzichtigheid. Het conservatieve gedachtegoed, zoals dat binnen
de CD&V moet bestaan, kan het Roose niet in dank afgenomen
hebben iets te beslissen dat de herinnering wegveegt aan
verdienstelijke Bruggelingen die deze stad een ziel gegeven
hebben. Gelukkig voor Roose buigt burgemeester Patrick
Moenaert zich enkel over de grote dossiers in Brugge, waardoor
de 'Hommage aan Rudy Geldhof' nooit op de agenda van de lokale
besluitvorming kwam te staan. Daarom een plechtige pluim en
dikke proficiat voor Randy Geldhof, de jongere broer van Rudy,
die er als organisator niet enkel in geslaagd is om een waardige
herinnering op te roepen aan zijn broer, maar zeker ook een
politiek statement van formaat wist neer te zetten in dit Brugge.
Randy heeft dat allemaal puik geregisseerd, Rudy zou trots
geweest zijn op hem.
Omstreeks middernacht, na het laatste glaasje wijn aan de bar van
De Kleine Beer, gingen we nog even de belendende zaal binnen
van het OC, waar een groot dansfeest aan de gang was,
georganiseerd door drie vijftigjarigen. Achter de draaitafel
ontwaarden we zowaar Peter Roose, voormalig uitbater van De
Kelk. Ja, het leven houdt toevalligheden in petto, en Beernem
bruist meer dan Brugge voor de lokale gemeenschap.
Johannes Ockeghem
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