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Na jaren voornamelijk als regisseur, adviseur en stimulator actief te zijn geweest, heb ik 
twee weken geleden weer een goede en intensieve acteertraining gevolgd. Onder leiding 
van Paul Dekker heb ik, samen met zes collega’s, vijf bloedhete avonden aan mijn 
acteerkwaliteiten gewerkt. Paul Dekker is in Nederland een pionier op het gebied van de 
Meisner-Esper Acteer Benadering. Ik zal hier – in het kort – uitleggen waar deze 
acteerpedagogiek uit bestaat. 
 
Acteren is de vaardigheid om waarachtig ‘te zijn’ in de gegeven omstandigheden. Sterker 
nog, acteren is de vaardigheid om waarachtig ‘te doen en te handelen’ in de gegeven 
omstandigheden. Het gaat om de actie en de kunst van de actualiteit; wat doe ik als speler 
en waarom. Het fundament is de realiteit van handelen, van doen! 
 
Veel spelers willen vooral veel voelen en laten zien. De Meisner techniek gaat ervan uit dat 
de speler niets doet, tenzij een tegenspeler hem iets ‘doet doen’. Veel meer moet de focus 
van de acteur liggen bij de tegenspeler. Deze doet hem dingen voelen en vooral: deze doet 
hem handelen en doen. De speler die zich in een emotie ‘pompt’ door teveel te 
psychologiseren, is voornamelijk met zichzelf bezig en niet met de tegenspeler, terwijl 90 % 
van acteren juist het reageren op de ander is. Vanzelfsprekend is dit tweerichtingsverkeer: 
als twee spelers in een dialoog 100% op elkaar reageren, dan zal dit altijd leiden tot een 
boeiende en geloofwaardige interactie. 
 
Vanaf onze kindertijd krijgen we door de maatschappij allerlei gedragsregels  opgelegd, 
waardoor we onze openheid, kwetsbaarheid en ons vertrouwen in de eigen impulsen vaak 
voor een groot gedeelte kwijt raken. Als we gaan acteren zijn dat nu juist de instrumenten 
die we nodig hebben voor open en waarachtig spel. We moeten deze acteerinstrumenten 
dus weer zien terug te vinden. De totale openheid van de acteur voor wat de tegenspeler 
hem ‘doet doen’, is een eerste stap in dit proces. 
 
Ik zal nu zeven belangrijke concepten benoemen die je als speler tot je beschikking hebt om 
tot geloofwaardig spel te komen. Zodra je je als speler bewust bent van deze 
acteerconcepten, geven ze  een richting waar iedere (tegen)speler veel aan zal hebben. 
 

1. Het acteerobject 
 
Datgene of diegene waarop de acteur zijn focus richt. Voor 90% is dit de tegenspeler. Dit 
‘object’ stuurt hem en laat hem handelen en doen. De gevoelens die daarbij worden ervaren 
komen vanuit de tegenspeler en zijn geen opgeklopte en zelf opgepompte emoties. Als een 
speler in huilen uitbarst terwijl ik als kijker geen idee heb waarom, dan word ik door deze 
krokodillentranen niet geraakt. Als de tranen daadwerkelijk ontstaan door het contact met 
de tegenspeler (het acteerobject), dan is het geloofwaardig en zal het mij als kijker veel meer 
doen. 
 



2. Het acteerinstrument 
 
Dit is alles wat je als speler zelf ter beschikking hebt. Denk hierbij aan je stem en je lichaam, 
maar ook je mogelijkheid tot denken en niet te vergeten je verbeeldingskracht: ik kan me 
verbeelden dat mijn tegenspeler mijn vader is terwijl hij dat in werkelijkheid natuurlijk niet 
is. 
 

3. Het moment  
 
Op toneel bestaat er niets anders dan het hier en nu! Het toneelspel gaat van moment naar 
moment en de acteur (be)leeft elk van die momenten. Hij kan alleen maar voor 100% spelen, 
want ieder moment moet geleefd worden. Live the moment! 
 

4. De open creatieve staat 
 
Wees als speler kwetsbaar, raakbaar en ontvankelijk. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
deze eigenschappen zijn op de toneelvloer onontbeerlijk. Je moet ter plekke dingen laten 
gebeuren. 
 

5. Flexibiliteit 
 
Flexibiliteit zorgt ervoor dat je verschillende kleuren van je spel kunt aanboren. Je moet mee 
kunnen gaan met wendingen die zich in scènes voordoen; een scène is nooit hetzelfde en de 
acteur is geen automatische piloot. Een wendbare speler is in staat te reageren op nieuwe 
impulsen en blijft niet hangen in sfeer of situatie. 
 

6. Het standpunt 
 
Voor iedere rol kun je een ‘standpunt van leven’ kiezen; je bent er 100% van doordrongen, je 
bént je standpunt. Stel dat mijn standpunt is dat de wereld alleen uit egoïsten bestaat - tot 
in mijn aderen is dat mijn standpunt. Stel je voor wat dat met mijn spel zou doen: ik blijf 
open en kwetsbaar voor iedere impuls, maar ik ben mijn standpunt. 
 

7. Het acteergeloof 
 
The actors believe of The actors faith. Gelóóf in de verbeelde omstandigheden. Geloof niet 
een beetje, maar geloof volledig in de veelal door de schrijver gecreëerde omstandigheden. 
Denk hierbij eens aan een kind dat speelt met autootjes en een garage; een kind dat zijn of 
haar gedrag niet stuurt is mooi om naar te kijken. Voor een acteur die zijn gedrag niet stuurt, 
maar die gelooft in de verbeelde omstandigheden, geldt precies hetzelfde. 
 
Naar mijn gevoel zijn dit redelijk praktische en (be)grijpbare acteerconcepten. Uiteraard is 
het veel informatie en wellicht niet direct in de praktijk uitvoerbaar, maar het is leuk om je 
wat meer in deze ingrediënten van het spel te verdiepen. Ik weet zeker dat iedere speler hier 
zijn of haar voordeel mee kan doen. En ik beloof je dat je daadwerkelijk beter zult 
overkomen zodra je op de vloer met deze concepten aan het werk gaat. In het najaar hoop ik 



weer bij jullie langs te komen om deze zaken in de praktijk meer duiding en handen en 
voeten te geven. 
 
Tot die tijd wens ik iedereen een heel mooi toneelseizoen! 
 
Marnix Mulder (Toneel Adviseur LFA) 
 
Voor meer info bekijk www.youtube.com/watch?v=jIoDuG5i1pM of ga eens naar de site 
www.acteerstudiopauldekker.nl  
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