
van een samenwerking tussen Bert 
Verminnen en Alfons Goris. Goris 
regisseerde in 1971 zijn 'anekdo-
tische eenakter' De Tortel in Theater 
Arena te Gent en in 1972 produceer-
den ze een gezamenlijke tekst Inferno 
naar Dante, die door de Studio Her-
man Teirlinck werd opgevoerd met 
Herman Gilis en Ronny Commissaris 
jn de hoofdrollen. (Inferno werd ge-
publiceerd in het tijdschrift Teater, 
V,2). Op dat moment doceerde Ver-
minnen in de Studio ; hij gaf er 
trainingen en assisteerde o.m. bij 
produkties van François Beukelaers. 

In de Zwarte Zaal te Gent organi-
seerde hij een 'Toneelmarathon' ; het 
initiatief was gegroeid uit een cursus 
voor de leerlingen 'Decorbouw' van 
de Gentse academie; om de beteke-
nis van 'decor' te begrijpen zou men 
een produktie monteren waarbij uit-
eindelijk... bitter weinig decor nodig 
bleek. Drie stukken van Bert Vermin-
nen (o.m. Een tuin van puin I en De 
Tortel) werden er opgevoerd en daar-
na telkens en telkens herhaald. De 
avond door, de nacht in. De bedoe-
ling was om o.m. de vermoeidheid te 
constateren en de veranderingen die 
dat in het spel te weeg bracht, volgens 
Pierre Vlerick "een boeiend Fabre-
avant-Fabre experiment". Op liet 
laatste moment liep er wat mis in de 
samenwerking met een aantal studen-
ten: Johan Verminnen moest insprin-
gen en speelde De Tortel samen met 
Michiel Mentens (nu wellicht bekend 
als acteur van Brussels by Night). In de 
jaren daarop volgden een aantal vrije 
produkties; Bert Verminnen acteer-
de in en regisseerde zijn eigen werken : 
Fotoroman of de versteende lichamen 
en Bobok (Vrije Theaterproduktie Pan 
vzw); Onbekende Bewoners dat zich 
in een reëel decor, een steegje, afspeel-
de en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in 
de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook 
gespeeld in het Patershol te Gent) ; en 
ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eer-
ste opvoering 14 februari 1975 in de 
(oude) Workshop, Navezstraat 10, 
Brussel). 

Met Bert Ghysels — de hoofdrol in 
Nachtelijke Bezoekers en de Generaal 
in Bobok— zou hij in 1977 (?) een 
workshop animeren aan de VUB 
waaruit een produktie moest groeien 
op basis van Verminnens Wachten in 
het wachtlokaal. Ook dit experiment 
liep spaak: tussen de braafschoolse 
studenten en de hermetische poète 
maudit was geen contact mogelijk. 
Dat was een van de laatste toneeler-
varingen van Bert Verminnen. Daar-
na "hakte hij," aldus Bert Ghysels, 
"alle kabels door" . Het theater zoals 
het hier gemaakt werd, interesseerde 
hem niet (meer), noch in zijn artistie-
ke pretenties, noch in het pseudo-
intellectualisme waarmee het zich om-
gaf. Bovendien was Verminnen ont-
goocheld door de reactie op zijn eigen 
werk. Bert Ghysels: "Voor kritieken 
was hij zeer gevoelig; hij kon daar 
kapot van zijn. Je kon hem niet 
overtuigen dat negatieve kritiek beter 
was dan 'doodzwijgen'. Het kwetste 
hem zéér zéér diep. Met z'n leven ging 
het ook zo raar. Hij werd verward in 
de dingen die hij zei, soms zelfs 
volledig onbegrijpelijk." 

De 'vreemdeman' 
Als essayist publiceerde Vermin-

nen o.m. Vlaamse Toneelschrijvers 
vandaag, een speciaal nummer van het 
maandblad Nieuwe Stemmen, augus-
tus 1967. Het is een van de weinige 
overzichten van onze recente toneel-
literatuur die bestaan : degelijk in zijn 
documentatie, intelligent in zijn be-
oordeling. Verminnen was 26 toen hij 
het schreef. In het tijdschrift Teater 
publiceerde hij diverse reacties uit zijn 
Wroclaw-periode en in 1973-74 stelde 
hij het speciaal theaternummer van 
het tijdschrift Enklave samen. Zelf 
schreef hij daarin een artikel over het 
pedagogisch systeem van Charles 
Dullin gebaseerd op de psychotech-
niek ; en een tekst waarin hij aanstipt 
1) wat hem in de actuele Vlaamse en 
internationale theatersituatie interes-

seert Mistero Buffo — met restricties 
weliswaar— Vuile Mong, het Collo-
quium over Marginaal Theater te 
Gent, The Family van Lodewijk De 
Boer, de Engels-Schotse groep 7/84, 
Grotowski's navolgers zoals het 
Théâtre Vicinal enz. en 2) wat hem in 
diezelfde situatie verontrust : de cen-
suur, het stopzetten van de Werkge-
meenschap van de Beursschouwburg, 
de uitwijking van Vlaamse acteurs, 
het feit dat niemand Aimé Césaire 
kent enz. Hij uitte daarin op dat 
moment —dus nà de verwerking van 
zijn Poolse ervaring— ook zijn twijfel 
of er in het theater wel systemen en 
methodes kunnen bestaan. Het geheel 
van het Vlaamse theaterbestel doet hij 
af met een uitspraak van Artaud : "le 
théâtre et la peste." 

Zijn werk als acteur valt uiteraard 
moeilijk te reconstrueren. Als regis-
seur beschrijft Bert Ghysels hem als : 
"iemand die zijn acteurs vrij liet. Er 
werd samen 'gebouwd'. Hij was het 
oog van de acteurs en combineerde 
het lichamelijke van Grotowski met 
een grote aandacht voor de tekst, voor 
de juiste zegging. Omdat hij meestal 
zijn eigen werken regisseerde, wist hij 
zeer goed waar hij met een tekst 
naartoe wou. Sommige van zijn stuk-
ken zoals Bobok noemde hij zelf 'anti-
horror-shows' : daar lachte hij mee." 

Zijn persoonlijkheid, de 'vreemde-
man', die hij was, spreekt echter het 
meest uit zijn toneelteksten. Zonder 
van bewust autobiografische intenties 
te vertrekken, bevatten die teksten 
— voor wie hem kende— ontstellen-
de verwijzingen en zelfs duidelijke 
voorspellingen m.b.t. zijn eigen leven 
en dood. Het enige Vlaamse toneel-
werk waarmee Verminnens stukken 
enige gelijkenis of verwantschap ver-
tonen is Revolutie van Marcel Van 
Maele. 

In hun getuigenissen noemen be-
kenden, vrienden en naasten hem 'een 
verwarde, maar uitzonderlijke jon-
gen', 'een groot visionair', 'iemand die 
de tragiek, het misérabilisme, het 
masochisme ook van een Dostojevski-
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