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"Need Io know" — Foto Conieel Maria Ryckeboer 

Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur 

"Als ik speel, is die vrijheid daar, 
en die vrijheid is onbetaalbaar" 

Hoe ik in het theater terechtkwam? 
Een vader die in het amateurtoneel 
speelde, moeder die speelde, een 
broer, een tante en een oom. Je gaat 
dus heel jong kijken. Je eigen vader 
zien "doodgaan" op het podium, dat 
zijn dingen die je niet vergeet. Mijn 
eerste rol, op internaat, was die van 
een dronkaard die de hemel niet in 
mocht, in een stuk op het einde van 
liet jaar. Ik deed dat geweldig overdre-
ven. Als ik daaraan terug denk, dan 
heb ik het gevoel dat mijn manier van 
spelen, die op zijn zachtst exuberanter 
is dan die van bv. Jan Joris Lamers, 
daar toen al was. Het was een oer-
conservatieve school, wij werden aan 
banden gelegd tot en met, en precies 
een jongetje van tien jaar krijgt dan de 
opdracht om een dronkaard te spelen: 
dat mocht dus. Het ongestraft kunnen 
doen van alles maar dan ook alles wat 
wij daarbuiten niet mogen doen, of 
het wordt bestraft. Een acteur, terwijl 
hij speelt, is compleet onkwetsbaar. 

Voor tomaten, awoertgeroep, ook 
voor kritiek. 

Na de humaniora was er de valse 
vanzelfsprekendheid om daarna ver-
der te studeren aan de universiteit. Ik 
heb dus rechten gestudeerd en men 
slaat mij al tien jaar met het cliché 
rond mijn oren — mensen die weten 
dat ik eigenlijk ook graag advocaat 
was geworden — dat "het toch eigen-
lijk hetzelfde is als acteren". Er is 
natuurlijk het essentieel extraverte 
van het beroep van advocaat, iets 
zeggen voor iemand anders, met gro-
tendeels teksten van iemand anders, 
die je analyseert, interpreteert en 
combineert (nl. de wetteksten), en 
daar dan plezier in hebben. Ik was 17 
toen ik eraan begon en vol van de 
cliché-verwachtingen van die jaren 
('68-'69), dus wou ik zeker geen juri-
disch adviseur worden of zo, wel dege-
lijk advocaat, gespecializeerd in straf-
zaken. Mijn loopbaan zou zinvol wor-
den. Wat dat betreft, zit het overbodi-

ge van wat ik nu doe me heel af en toe 
dwars. Je kan natuurlijk "zinniger din-
gen doen voor de mensheid" dan ze te 
entertainen, maar ik ben nu eenmaal 
graag een entertainer (in de heel rui-
me zin van het woord, meer dan een 
vrijblijvend komiek, hoewel ik de ac-
teur als uitvoerder ook niet als een 
kunstenaar beschouw, wel als een in-
strument in handen van een mogelijk 
kunstenaar). Zelfs als dat voor een 
klein publiek in zekere zin elitair 
wordt. Dat elitaire vind ik trouwens 
niet zo slecht. Ik werk liefst voor 
mensen, ik ga ook graag naar voorstel-
lingen, waarvoor ik op de toppen van 
mijn tenen moet staan om ze te begrij-
pen. Hoe dan ook, mijn engagement 
in de rechten kreeg al een fikse deuk 
tijdens die 5 jaar studie: ik kan wel een 
tijdlang heel geconcentreerd met din-
gen bezig zijn, maar dat moet nooit te 
lang duren. Bovendien werd me steeds 
duidelijker dat ik me constant tussen 
"regels" zou moeten bewegen. 
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Dirk Van Dijck 
speelde of speelt 
bij Het Trojaanse 
Paard, het 
Reizend Volks-
theater, de 
Blauwe Maandag 
Cie, De Mannen 
van den Dam, de 
Needcompany en, 
het meest recent, 
in Willy Thomas' 
Duiven en 
Schoenen. H i j 
werkt met regis-
seurs die het 
gezicht van het 
Vlaamse theater 
momenteel mede 
bepalen en valt 
steeds op door 
een onbegrensd 
engagement. Hij 
krijgt hier het 
woord. 
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