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f iguur met zich droeg' , 'een herme-
tisch in zich zelf opgesloten man ' , 
'overgevoelig, eigenlijk niet gemaakt 
voor deze wereld ' ; niet in staat dus om 
zijn eigen — o n m i s k e n b a r e — talen-
ten te organiseren. 

Als pos thume hulde d rukken wij 
hier twee nooit eerder gepubliceerde 
teksten van hem a f : Onbekende Bewo-
ners, omda t het een van zijn gaafste 
ontwerpen is, een synthese bijna van 
de hem eigen themat iek ; én Nachte-
lijke Bezoekers, omda t dit kan be-
schouwd worden als zijn ' theater testa-
ment ' en tevens iets van het apocalyp-
tische wereldbeeld toont dat hij in 
andere —gepubl icee rde— werken, 
zoals De Rioolvogels en Inferno zo 
krachtig heeft beschreven. 

Als een rode draad doorheen zijn 
stukken loopt er een marginale zwer-
versfiguur : in Bobok en Fotoroman 
wordt ze 'vreemdeling' g e n o e m d ; in 
De Tortel heet ze ' indr inger ' ; in 
Onbekende Bewoners de ' tweede be-
w o n e r ' ; in In de lichtcirkel de 'ha-
veloze' ; in Nachtelijke Bezoekers 
wordt het de ik-figuur. Deze man 
heeft meestal zijn tegenhanger omda t 
begrippen als 'bui ten ' , 'zoeken' , 'on-
derweg zijn' pas hun ware betekenis 
krijgen in contrast met hun tegendeel 
'b innen ' , 'v inden ' , ' t hu i skomen ' : een 
voor tdurende dualiteit, een constante 
dubbele eenzaamheid. Zijn hoofdper -
sonages zijn altijd onderweg; ze zitten 
in een treincoupé, een wachtkamer of 
een herberg die 'De Toevlucht ' heet. 
Ze gaan weg zonder te weten waar-
heen, keren weer, maar voelen zich 
nergens thuis. Ze zijn rusteloos, niet in 

staat in een kamer te blijven. Ze 
krijgen geen vat op deze wereld, maar 
willen ze dat wel? Wilde Verminnen 
dat wel? 

Talent is het begin, maa r talent 
heeft een kader nodig om in te gedijen 
en een organiserende kracht om zich 
zelf 'ef f ic iënt ' te maken. Het Vlaamse 
theaterbestel van toen had geen plaats 
voor een figuur als Verminnen en er 
was niemand die naast hem kon staan 
om hem een methode te leren waar-
door hij zich zelf kon realiseren, ook 
al hebben al diegenen die met hem 
werkten het zeer graag en met veel 
liefde gedaan. Maar zelfs wanneer het 
klimaat en de hem omringende figu-
ren opt imaal waren geweest, dan nog 
zou Verminnen zeer waarschijnlijk 
zijn eigen-grillige-reis-zonder-bestem-
ming gemaakt hebben. Wat doe je met 
iemand die acht talen kent en zijn 
kennis, van het Russisch b.v., gebruikt 
om met de nachtwaker van de Petite 
Rue des Bouchers —een Rus met 
Lepold II-baard, met grote cape en 
kep i— hele nachten doo r te praten, 
mekaars leven te stelen en dan verder 
niets? Wat doe je met iemand die met 
een vriend naar het Anarchis tencon-
gres in Basel vertrekt — a l s goeie 
anarchisten met één spoorkaar t j e 
voor twee— en ginder in allerlei 
vermeende en echte achtervolgingen 
terecht komt , zodat hij van het con-
gres enkel de slotspeech m e e m a a k t ? 
Wat doe je met iemand die in het 
sanator ium aangekleed op bed ligt, 
klaar om uit te gaan , de eerste 
bezoekers de weg wijst naar het café 
en zelf door de haag kruipt om die 

bezoekers daar te vervoegen? Zo 
iemand die elke externe systematiek of 
aanvaarde orde overboord smijt en 
zijn eigen persoonli jkheid als enige 
absolute coherentie naar voren 
schuift , moet opbotsen tegen alle 
muren, zeker tegen die van het Vlaam-
se theaterbestel. Het is niet te verwon-
deren dat die ophoudt met schrijven, 
dat die zelfs zwijgt over zijn verbit-
tering en zijn ontgoochel ing alleen 
maar opdr inkt . Het is niet te verwon-
deren dat die met zijn handen gaat 
werken en alleen maar kilometers en 
kilometers gaat stappen door de na-
tuur. . . 

Bert Verminnen is dood nu. Hij 
stierf in de week waarin hij voor het 
eerst in zijn leven met a l lepapierenvan 
de sociale zekerheid in orde zou zijn 
geweest... 

Bert Verminnen is dood en we ku n-
nen alleen maar pijn hebben én bewon-
dering om zoveel radicaliteit en om 
zoveel tederheid waarmee hij die 
trachtte te verwoorden.. . 

Bert Verminnen is dood en zijn 
dood was opnieuw zo ontstellend hele-
maal van hem: weggaan op je werk 
omdat je je ziek voelt. Kilometers en 
kilometers vér lopen en dan gevonden 
worden, in het water, tas op de oever. 
Of nu jijzelf of je lijf beslist heeft dood 
te gaan, Bert, wat doet het ertoe. Voor 
jou was slechts één ding zeker: dood-
gaan doe je onderweg, op weg naar 
huis en naar nergens. 

Marianne Van Kerkhoven 
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