
BERT VERMINNEN 
Vergeten visionair 

Bert Verminnen 
omschreef — naar 

Artaud— het 
Vlaamse theater-

bestel als 'Le 
théâtre et la pes-

te'. Met zijn uitda-
gende radicaliteit 

was hij op vele 
vlakken een 

voorloper. Hij 
stierf, vergeten. 

Een reconstructie, 
door Marianne 

Van Kerkhoven, en 
twee teksten van 
Bert Verminnen. 

Foto's 
Willy Cornette 

Op 30 maar t 1984 ging Bert Ver-
minnen dood . Hij was 42 jaar . Geen 
enkele krant heeft over zijn dood 
bericht. 

Verminnen was dichter, regisseur, 
acteur, essayist, toneelauteur . Zijn 
s tukken —mees ta l korte teksten, 
meestal ongepubliceerd o o k — liggen 
verspreid in schuiven bij vrienden. 
Fragmenten van een oeuvre, vnl. tot 
s tand gekomen in de eerste helft van 
de jaren 70, in een sterk beeldende 
schr i f tuur , die reeds lang en complex-
loos afgerekend had met elke vorm 
van kneuterig natural isme of beper-
kend psychologisme; teksten die ui-
ting waren van een volwassen thea-
traal bewustzijn. Bert Verminnen was 
in vele opzichten een voorloper . 

Een reconstructie van zijn weg 
doorheen de toneelwereld — die hij op 
het moment van zijn dood reeds een 6-
7 j aa r de rug had toegekeerd— moet 
bijeen geplukt worden uit haastige 
getuigenissen. Een aanta l van de hier-
na vermelde feiten dienen nog verder 
geverifieerd te worden. Alleen Jaak 
Van Schoor in De Vlaamse dramatur-
gie sinds 1945 bericht vrij uitvoerig 
over zijn s tukken. 

Verminnen was regent Germaanse 
talen, maar gaf slechts een tweetal 
ja ren les. Hij s tudeerde ook Russisch : 
zijn geestesverwantschap met een 
soort Russische ziel, met auteurs als 
Dostojevski en Gogol moet reeds 

vroeg aanwezig geweest zijn. Het 
eerst manifesteerde hij zich als dich-
ter — meestal onder de naam van Bert 
V e r m — maar vrij snel werd hij ook 
betrokken bij het initiatief T61, een 
klein theatert je dat van 1961 tot 1964 
in Vilvoorde opereerde en waar men-
sen als Charles Cornet te en François 
Beukelaers hun eerste sporen verdien-
den ; zij brachten o .m. Mulisch' 
schandaals tuk De Knop naar België. 

Charles Cornet te getuigt : " Ik zie 
hem nog altijd b innenkomen, met zijn 
wapperende donkere krullen. Mijn 
broer Willy had ons gewaarschuwd : 
er komt vanavond een Vlaamse dich-
ter ki jken." En aan het einde van de 
voorstelling vroeg Verminnen of hij 
mocht meedoen. Het 'kl ikte ' onmid-
dellijk en geweldig." Verminnen ac-
teerde er in Albee's Zoo Story, 
Becketts Krapp's Last Tape, in Dr 
Korczak en de kinderen van Erwin 
Sylvanus, in De Grafbewaker van 
Kafka in een bewerking van François 
Beukelaers... Hi j regisseerde er ook 
Frank De Crits ' eenakter Het Bad. 

In het seizoen 1968-69 werkte 
Verminnen als schrijver mee aan een 
improvisatieproject dat Eva Bal in het 
BKT realiseerde onder de titel Hak 
iedere dag een boomje om en dat 
bestond uit een collage van fait-divers 
en ander documenta i r materiaal . De-
ze werking verliep echter niet zoals 
Verminnen ze wenste. Ondertussen 
verbleef hij, aangetast door TBC, 

lange tijd in een sanator ium. Hij had 
bewondering opgevat voor het werk 
van Jerzy Gro towski en verkreeg in 
diezelfde periode (waarschijnlijk 
1970) een beurs o m in Polen te gaan 
studeren. Hij vertrok voor zes maan-
den (of was het een j a a r ? ) naar 
Wroclaw waar hij o.m. als assistent 
van Ludwig Flaszen fungeerde. Dat 
verblijf in Polen heeft hem diep 
getroffen. Pierre Vlerick (Proka-
Gent) getuigt : " H i j was in de wolken 
teruggekomen, maa r een echt werk-
systeem had het hem niet opgele-
verd ." Zijn broer, Johan Verminnen, 
vertelt dat de Poolse ervaring hem erg 
veranderd had " d a a r de omstandighe-
den die hij ginder gezien had — hoe 
mensen leefden en w e r k t e n — in zo'n 
schril contrast s tonden met de 'bedor-
venheid ' binnen het Vlaamse theater-
bestel ." 

... ronddwalen in de Poolse sneeuw 
brengt je wellicht onvermijdeli jk dich-
ter bij Dostojevski. . . 

Toneelmarathon 
In het seizoen 1969-70 (voor of na 

zijn Poolse ervaring?) bracht de 
Studio He rman Teirlinck met succes 
zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubli-
ceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, 
Amste rdam, P.N. Van Kampen en 
Zoon, 1970). Dit was ook het begin 
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