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Met ongelooflijk veel plezier en toewijding heb ik onderstaand hoofdstuk uit  

Stanislavski’s Autobiografie “My Life in Art - Mein Leben in der Kunst” vertaald. 
 

Het is begin vorige eeuw. 
Een ongeveer 60-jarige Stanislavski kijkt met een zekere spijt terug 

op zijn oeuvre als acteur, waar het zijn Stemgebruik betreft. 
 

Stanislavski verwoordt hier op bijzondere wijze  
waar de Spreekstem in Acteren op is gebaseerd, 

oftewel waar de Lichtenberger Methode voor staat en waar deze methode op is gebaseerd. 
Hij duidt nl. het van nature aanwezige fysiologische/anatomische/organische/ingeboren vermogen  

van de spreekstem en het bewuste gebruik daarvan, tijdens het acteren. 
 

Veel inspiratie en leesplezier, 
Marlies E.C. Janssens 

  
 
Konstantin Sergejevitsj Stanislavski 
De acteur moet kunnen ‘spreken’ 
 
Een Poesjkin-avond 
De jaren van wereld catastrofen braken aan. De 1914-oorlog begon. In Moskou bruiste het leven. De 
theaters werkten harder dan ooit tevoren. Men spande zich in het repertoire hedendaags te maken en 
bracht een serie snel samengestelde vaderlandslievende stukken uit. Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat ze allemaal flopten. De een na de ander. Kan een oorlog, die zich tussen kartonnen decors afspeelt, zich 
meten met een werkelijke oorlog? Een oorlog die in de zielen van de mensen, op de straten en in de huizen 
gevoeld wordt of die aan het front woedt en alles vernielt? De oorlog in het theater werkt in zulke tijden 
als een beledigende karikatuur. Een Poesjkin-avond, onder de regie van Vladimir Nemirovitsj-Dantsjenko 
en de schilder A.N. Benoit met zijn toneeldecors en het opvoeren van de allerbeste acteurs uit de 
Moskovische Kunsttheaters, was onze echo op de actualiteit. Wij besloten drie werken van Poesjkin te 
ensceneren. “De stenen gast”, “Het feest tijdens de pest” en “Mozart en Salieri”, waarin ik de rol van Salieri 
vertolkte.  

Velen, die enthousiast zijn over de gedichten van Poesjkin, weten de wezenlijke inhoud niet op 
waarde te schatten. Ik daarentegen streefde ernaar de diepste essentie van het drama te doorgronden en 
uit te melken. Voor mij was het niet voldoende om Salieri enkel te vertolken als een jaloers mens. Voor mij 
was hij de verpersoonlijking en tegelijkertijd de ideële moordenaar van zijn Kunst die, naar verluidt, de 
fundamenten van deze Kunst doet schudden op haar grondvesten. Bij het opgaan van het doek deed mijn 
Salieri, met bepoederde pruik, zich allesbehalve vriendelijk voor aan de ontbijttafel. De toeschouwer treft 
hem aan in ochtendjas met verwilderde haardos en volledig uitgeput na de vruchteloze nachtelijke arbeid. 
De onvermoeibaar werkende Salieri heeft het recht een beloning te eisen van de hemel en jaloers te zijn 
op de lanterfanter Mozart, die zijn meesterwerken spelenderwijs verwezenlijkt. Hij benijdt hem. Maar 
worstelt ook met dit nare gevoel omdat hij, als geen ander, het genie Mozart liefheeft. Hoe zwaar zijn 
besluitvorming tot moord ook is, nog zwaarder weegt zijn ontsteltenis, als hij zijn fout erkent.  
Zo was mijn vertolking niet gestoeld op afgunst, maar op de strijd tussen de goddeloze plicht en de 
genegenheid voor het genie. De vele psychologische details vulden dit basisidee, waardoor de algemene 
creatieve taken steeds gecompliceerder werden. Elk woord van de rol droeg machtig intellectueel materiaal 
in zich. Elke kleinigheid was zo belangrijk voor mij dat ik niets wilde weglaten. 

Er is nu geen enkele aanleiding om te onderzoeken of ik Poesjkins vorm in deze fout of goed 
geïnterpreteerd heb. Dat wat ik deed, deed ik oprecht: ik voelde de ziel, de gedachten, de intentie en 
eigenlijk het hele innerlijke leven van mijn Salieri. Ik beleefde de rol. Echter zodra het ‘doorleefde’ in 
bewegingen en vooral in mijn stem tot uitdrukking moest komen, ontstond er buiten mijn wil om een 
tegenstrijdigheid en een onecht spel. Zodat ik in de uiterlijke vorm, die het ‘beleefde’ nu had 
aangenomen, mijn eerlijke innerlijke gevoel niet herkende. 
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Ik wil hier niet over de spanning van het lichaam en de daardoor veroorzaakte gevolgen spreken. 
Dat heb ik al ruimschoots gedaan. De kwintessens was ditmaal dat ik niet klaarkwam met de gedichten van 
Poesjkin. Omdat ik de woorden van de rol overlaadde en in ieder afzonderlijk woord een grotere betekenis 
legde, dan het individuele woord kon dragen, zwollen de woorden als het ware op. 
 “Men zegt: Op aarde bestaat geen Waarheid 
 Doch Waarheid bestaat ook in de hemel niet” 
Elk afzonderlijk woord was voor mij zo betekenisvol dat dit betekenis-gehalte niet in de woordvorm onder 
te brengen was. Het moest zich over de woordbegrenzing heen uitbreiden in een woordeloze, voor mij 
veelzeggende, pauze. Elk ‘opgeblazen’ woord werd door een grote tussenruimte van de ander gescheiden. 
Dit verlengde mijn spreken zodanig, dat men aan het einde van de zin het begin al vergeten zou kunnen 
zijn. En hoe meer gevoel en geestelijkheid ik in de zin legde, des te onbegrijpelijker werd de tekst en des te 
ondoenlijker de opdracht.  
Ik voelde me onder enorme druk staan en zoals altijd, in zulke gevallen, blies mijn borst zich op om 
vervolgens krampachtig samen te trekken. Mijn adem stokte. Mijn stem werd mat en hees, terwijl de 
omvang verschrompelde tot slechts 5 tonen. Haar kracht nam af. Bovendien hakkelde mijn stem en haar 
klank verdween. In mijn poging haar meer toon te geven nam ik onwillekeurig mijn toevlucht tot de banale 
gebruikelijke acteursmethoden. Dat wil zeggen tot oneerlijke Pathos, cadensen bij vers-eindes en 
versieringen.  
Maar dat was nog het minste. De enorme druk, het aan- en ontspannen enerzijds en anderzijds de angst 
voor de woorden in het algemeen en in het bijzonder voor Poesjkins versregels en uiteindelijk voor mijn 
anorganische spel, dwongen mij tot heel zacht spreken. 
Tot aan de generale repetitie fluisterde ik mijn rol. Het leek alsof je met ingehouden stem eerder een 
vaste toon vindt en dat het ‘onechte’ bij het fluisteren minder opvalt. Echter onzekerheid en gefluister 
gaan niet samen met de, als uit staal gehamerde, versregels van Poesjkin. Ze versterken slechts de 
onoprechtheid en verraden de acteur. 
Men verzekerde mij dat de angst voor het woord en de onbeholpenheid van mijn spraak ontstond door 
mijn foutieve weergave van gedachten en het scanderen van de versregels. Men stelde mij voor om, tijdens 
mijn hele rol, mijzelf enkel excellente woorden voor te stellen. Ik wist echter dat het daar niet aan lag. Je 
zou je tijdelijk los moeten weken van de rol. Het mateloos opgewonden gevoel en de fantasie sussen om 
die harmonie in jezelf te vinden, waarmee Poesjkins tragedie geheel doorspekt is en die de versregels hun 
transparantie en lichtheid verleent. Pas dan zou je opnieuw tot de rol mogen terugkeren. 
Ik had echter niet meer de mogelijkheid zo te handelen.  

Bij het werken aan “Mozart en Salieri” werd mij nog iets anders duidelijk, wat mij bij het vertolken 
van Poesjkins gedichten dwars zat. Het is een kwelling niet bij machte te zijn dat heerlijke innerlijke gevoel 
waarheidsgetrouw voor het voetlicht te brengen. Ik geloof dat een ‘Stomme’, die met ongearticuleerde 
geluiden zijn vrouw de liefde wil verklaren, zich net zo onbevredigd voelt. Ook een pianist, die op een 
ontstemd of beschadigd instrument speelt, beleeft hetzelfde wanneer hij de vervormde weergave van zijn 
innerlijk artistieke gevoel moet aanhoren.  
Hoe meer ik op mijn stem en op mijn spreken lette, hoe duidelijker het werd dat dit niet de eerste keer 
was dat ik gedichten slecht reciteerde.  Al mijn hele leven lang sprak ik op deze manier op het podium.  
Ik schaamde mij zo zeer over dit verleden dat ik haar het liefst terug had willen draaien om de vroeger 
voortgebrachte indruk weer goed te maken. Stelt u zich eens voor dat een zanger, die altijd met succes 
gezongen heeft, op leeftijd is en plotseling constateert dat hij zijn hele zangcarrière lang vals intoneerde. 
Eerst zal hij de ontdekking ontkennen. Hij gaat voortdurend aan de piano zitten om de door zijn stem 
voortgebrachte toon en de gezongen zin te checken en komt tot de conclusie dat deze een kwarttoon te 
laag is of een halve toon te hoog .........Precies dat gevoel ervoer ik in die tijd! Meer dan dat!  

Terugblikkend begreep ik dat veel van mijn vroegere speelmethoden en fouten - verkramping 
van het lichaam, gebrekkig uithoudingsvermogen, over-geacteerd en conventioneel spel, kunstgrepen, 
stemversieringen, acteurs-Pathos – zeer vaak voorkomen omdat ik ‘die ene taal’ niet beheers. Die 
spreektaal, die enkel dat kan uitdrukken, wat ik nodig heb en wat in mijn Binnenste leeft. 
Nadat ik bij mijzelf zo duidelijk de echte waarde van een mooie en edele spraak als een van de sterkste 
uitdrukkingsmiddelen van een acteur en de scene-werking van onze Kunst ervaren had, was ik aanvankelijk 
euforisch. Echter toen ik vervolgens probeerde mijn spreken te veredelen werd mij duidelijk dat dat heel 
moeilijk is en de omvang van de voor mij liggende taak beangstigde mij. Bovendien moest ik nog inzien dat 
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we niet alleen op de Bühne maar ook in het leven banaal en verkeerd spreken. Dat onze alledaagse, 
triviale eenvoud van spraak op de Bühne onmogelijk is. Dat eenvoudig en mooi kunnen spreken een hele 
wetenschap met eigen wetten zal zijn. Maar ik kende de wetten niet. 

Vanaf dit moment richtte ik al mijn aandacht als toneelspeler op Toon en Spraak. Ik observeerde 
ze zowel in het leven als ook op de Bühne. Meer dan ooit tevoren haatte ik toneelachtig dreunende 
stemmen, hun grove imitatie van eenvoud, de droge geaccentueerde spraak, de feestelijke monotonie, het 
mechanische opdreunen van choreeën, anapesten e.d., stijgende chromatische loopjes, intervallen in terts 
of kwint met daling naar secunde aan het einde van zin of regel. Niets is afschuwelijker dan een gemaakt 
poëtisch zoetgevooisde stem bij lyrische gedichten, die op en neer glijdt als golven na de storm. O deze 
verschrikkelijke voordrachts-kunstenaressen die teder de schattigste gedichten voordragen: 
“Sterretje, mijn sterretje, wat zwijg je zo stil”. Ik word woedend van acteurs, die met een explosief 
temperament Nekrassov of Aleksej Konstantinovitsj Tolstoi voordragen. Ik kan hun geprononceerde, 
scheermes-scherpe wijze van spreken met opdringerige precisie niet uitstaan. 
Er bestaat echter ook een andere manier van declameren en van gebonden spraak: eenvoudig, edel en 
sterk. Ik hoorde ze fragmentarisch en in zinspelingen bij de beste acteurs ter wereld. Ze straalde bij hen 
slechts korte ogenblikken om vervolgens weer in het gebruikelijke Theater-Pathos te verzinken. Ik ben 
op zoek naar deze eenvoudige, edele manier van spreken. In haar voel ik werkelijke muzikaliteit. Een 
beheerst, correct en veelzijdig ritme, een goede rustig weer te geven tekening van een gedachte of 
gevoel. Met mijn binnenoor ontwaarde ik deze muzikale, gebonden spraak en ik kon het fundament 
hiervan niet doorgronden.  
Ik hoefde maar te beginnen met het hardop uitspreken van Poesjkins versregels of meteen kropen alle, 
gedurende jaren aangenomen, gewoontes massaal naar de oppervlakte. Om hen te ontlopen haalde ik de 
betekenis van de woorden en het innerlijk gewicht van de zinnen helder voor de geest zonder de vers-
pauzes te vergeten. Met als resultaat: In plaats van versregels ontstond er zware diepzinnige proza. Ik tobde 
wat af, wilde begrijpen wat mijn innerlijk oor mij souffleerde .... Helaas, alles bleek vergeefs.  

De regisseurs daarentegen, Nemirovitsj-Dantsjenko en A.N. Benoit, evenals enkele acteurs met 
name Katsjalov, oogsten veel succes. De omvang van het boek belemmert mij lof hymnen te zingen over 
het talent A.N. Benoit, die de wonderschone statige toneeldecors en de voortreffelijke kostuums voor deze 
enscenering schiep. Een enkeling liet zich lovend uit over mij. De grote meerderheid bekritiseerde mij. 
Echter in dit boek oordeel ik - zoals al eerder, zo ook nu – enkel over mijzelf. Niet volgens de kritiek van de 
pers of de toeschouwer. Nee, naar eigen gevoel en inzicht. Voor mijzelf ben ik in de rol van Salieri 
verschrikkelijk mislukt. Ik wissel echter dit mislukken niet in voor eender welk succes of lauwerkrans ook: 
deze rol heeft me zoveel belangrijks gebracht. 

Na deze voorstelling werd mijn wisselende onzekerheid heftiger dan ooit tevoren. Het leek alsof 
mijn verstreken leven zinloos geleefd was. Alsof ik niets geleerd had omdat ik een verkeerde weg in de 
Kunst ingeslagen was. Ik deze pijnlijke periode bezocht ik toevallig het Concert van een van onze beste 
strijkkwartetten.  

Wat een geluk om maten en pauzes, metronoom en stemvork ter beschikking te hebben. Te 
kunnen harmoniseren, een contrapunt te gebruiken. Te kunnen beschikken over uitgewerkte oefeningen 
om je techniek te ontwikkelen of over een terminologie die bepaalde artistieke voorstellingen en begrippen, 
van creatieve gevoelens en ervaringen, vastlegt! De betekenis en onontbeerlijkheid van deze terminologie 
wordt in de muziek reeds lang erkend. In de muziek bestaan tot wet geworden fundamenten, waar je op 
kunt bouwen zodat je niet lukraak, zoals bij ons, moet werken. Toevalligheden kunnen geen fundament 
vormen. Zonder fundament zal er nooit Ware Kunst zijn, enkel amateurisme. Ook onze Kunst heeft 
fundamenten nodig vooral voor de spraak en het reciteren. 

Op deze Concertavond meende ik deze fundamenten vooral in de muziek te moeten zoeken. 
Spraak en versregels zijn ook muziek en gezang. De stem bij amusement moet, net als bij de gebonden 
spraak, als een viool klinken en niet als ‘over woorden struikelend en tikkend’ als erwten op een bord. 
Hoe kun je bereiken dat de spreektoon ononderbroken klinkt, zich uitrekt en woorden en hele zinnen 
verbindt? Door, als een rijgsnoer door glasparels, woorden en zinnen met elkaar te verbinden, zonder ze 
te verscheuren tot aparte lettergrepen. Ik voelde toen in het concert: als ook ik deze langaanhoudende 
toon tot mijn beschikking zou hebben, dan zou ik de toon ook als een viool- of cellospeler ‘beheersen’ 
om deze intensiever, voller, transparanter, fijner, hoger of lager, legato, staccato, piano, forte, glissando, 
portamento etc. te laten klinken. Ik zou de toon verder plotseling kunnen onderbreken, een ritmische 
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pauze volhouden en de stem de meest uiteenlopende nuances geven als ik met de toon zou tekenen als 
een graficus met lijnen. Juist deze gesloten, als een lijn, langaanhoudende toon ontbreekt in het spreken. 
En daarnaast is elke amateur ervan overtuigd dat bij hem in zijn amateuristisch lezen, de toon lang duurt, 
niet hobbelt, dat er pauzes zijn, stijgingen en dalingen etc. Hoezeer dwalen zij.  
Volgens Wolkonski is hun lezen monotoon als een saai wandpaneel, omdat hun stemmen de toon niet lang 
aanhouden en zij alle mogelijke versieringen toepassen. Echter niet omdat ze in de ruimte klinken en 
vibreren/trillen, maar omdat de banale recitatoren - om hun stem die zonder te trillen meteen afzakt, een 
vleugje klank te geven - met opzet hun toevlucht nemen tot de meest verschillende fiorituren. Die op hun 
beurt die weerzinwekkende, conventionele en schijnbaar zingende spraak en declamatie genereren, 
waarvoor je het liefst hard zou willen weglopen.  
Ik zoek een natuurlijke melodische klank. Ik werk ernaar toe dat bij de woorden “JA” de letter “A” zijn 
melodie zingt en bij het woord “NEE” met letter “EE” hetzelfde gebeurt. Ik wil dat in een lange reeks van 
woorden de klinkers ongemerkt in elkaar overvloeien. Ook de medeklinkers moeten zingen want veel 
medeklinkers hebben langaanhoudende keel-, fluit-, zoemklanken die hun bijzondere en karakteristieke 
eigenschap vormen. Als deze letters beginnen te zingen, klinkt er muziek in de spraak. Dan ontstaat er 
materiaal waarmee men kan werken. Dan zou ik rustig en zeker de scene van Salieri beginnen en spreken:
   “Men zegt: Op aarde bestaat geen Waarheid 
   Doch Waarheid bestaat ook in de hemel niet” 
Wat nu bij mij slechts klinkt als zwartgallig gemopper van minimale en afgevlakte eigenliefde van een 
twistzieke en afgunstige Salieri, zou dan feestelijk en krachtig en als een wereldwijd protest klinken van alle 
door God benadeelde mensen.  
Ik zou niet meer, als vroeger een traditioneel Pathos in het woord ‘waaaarheid’ of heeeemel’ hoeven te 
leggen om in mijn stem deze droge klankloze ‘aa’ of ‘ee’ op de een of andere manier tot klinken te 
brengen. Dan zou ik ook niet meer de versmaat van alle lettergrepen scanderen.  
Als de stem zelf zingt en vibreert/trilt, hoef je geen toevlucht meer te nemen tot kunstgrepen.  
Ik hoef mijn stem enkel op de goede manier te gebruiken om eenvoudig en mooi mijn gedachten of 
grootse gevoelens uit te spreken. Zo’n stem en spraak heeft men nodig voor Poesjkin, Shakespeare en 
Schiller.   
Niet voor niets heeft Salvini op de vraag: ”wat is er nodig om een treurspelspeler te zijn” heel 
napoleontisch geantwoord: “la voix, la voix et encore la voix” oftewel ‘de stem, de stem en nogmaals de 
stem”. 
Hoeveel nieuwe mogelijkheden ontsluit de muzikaal klinkende spraak voor ons, ter openbaring van het 
Innerlijke leven op de Bühne. Slechts dan zullen we begrijpen hoe belachelijk wij zijn met onze 
bekrompen/zelfbedachte middelen en manieren van spreken met een stemomvang van 5 a 6 tonen.  
Wat kan men met deze enkele hakkelende tonen nu uitdrukken? En toch willen wij hiermee de meest 
gecompliceerde gevoelens weergeven. Dat is ongeveer hetzelfde als wanneer men op een Balalaika de 
9e Symfonie van Beethoven zou willen spelen. 

 
Muziek heeft mij destijds geholpen mijn kwellende vragen te beantwoorden.  Zij overtuigde mij 

ervan dat een acteur moet kunnen ‘spreken’. 
 
Is het niet bizar? Bijna 60 jaar moest ik leven om deze eenvoudige, alom bekende waarheid - die de 
overgrote meerderheid van de acteurs echter niet wil inzien - te begrijpen oftewel te voelen met mijn hele 
innerlijke wezen! 
 
 
 
 
Amsterdam, 18 mei 2018 
 
Marlies E.C. Janssens,  
Stempedagoog (spraak en zang)/stemtherapeut  
Lichtenberger Methode – Klank georiënteerd stemgebruik 
Docent Meisner Acteerstudio - Scholing & Productie – ‘s-Hertogenbosch 


