
ACTEREN - VAKMANSCHAP en MEESTERSCHAP 

 

© Copyright 2013 Paul Dekker 

 

Volg je een acteurstraining omdat je wilt leren acteren, of om redenen van 
bekendheid, succes of geld!? Een goede acteurstraining sluit bekendheid, succes en geld 
zeer zeker niet uit, maar haar doel is de acteur het vakmanschap te leren dat hem hopelijk in 
de gelegenheid zal stellen om kunst te creëren. Het gevaar dreigt dat acteren een uitvlucht 
wordt weg van de realiteit, bovendien is acteren ook een escapistisch vak. Acteren vraagt 
evenveel studie en training als het beroep van arts, advocaat of ingenieur. De enige ware 
reden om eender welke kunstvorm te beoefenen is, dat het je passie is.  

Laat er geen twijfel over bestaan: acteren is op zoek naar de acteur. Het is een 
acteurstraining die deze ontmoeting tot stand brengt, door de acteur vaardigheden bij te 
brengen die hij zijn verdere professionele leven toepast. Om acteren te leren zal je het 
moeten doen, zoals je om te leren zwemmen ook in het water moet springen. Training oefent 
de techniek en masseert het talent naar buiten.  

Naast techniek, leert een acteurstraining de acteur ook, om zichzelf te betrappen op 
leugens. Zijn gevoel voor waarheid in de verbeelde omstandigheden, zal de acteur bij het 
beoefenen van zijn kunst, terecht op de hielen zitten om hem terug te fluiten wanneer hij vals 
speelt. Acteren duldt geen leugen, tenzij de leugen die waarachtig is. Buiten het toneel is elk 
woord een illusie omdat het geloofd wordt als waar, maar op het toneel is elk woord waar 
omdat het begrepen wordt als een illusie. 

Het handelsmerk van de acteur is niets anders dan ‘gebakken lucht’, in de vorm van 
gedrag - en het recept voor dat gedrag is ongelogen: verbeelding. Zoals een meester-kok 
bedient ook de acteur zich van die ingrediënten en technieken, die hem een gedragsschotel 
doen opdienen waarbij de toeschouwer een engeltje ervaart, dat op zijn tong pist. Eenmaal 
de voorstelling opgediend, dan is het geheel aan de toeschouwer op welke manier deze de 
maaltijd verteert.  

Als acteur handel je waarlijk, in gedrag. Elk aspect van je menselijk gedrag moet door 
jou tijdens het acteren worden ingezet: denken, lichaam en stem/spraak. Acteergedrag is 
totaalgedrag, in die zin dat de acteur zichzelf integraal en actief aanbiedt om zijn rol te 
vertolken - de facto acteren alle honderden spieren van je lichaam mee, zij functioneren als 
een perfect raderwerk, waarover jij als acteur de regie voert. 

Van alle beroepen bedient acteren zich het meest en ook het meest divers van de 
gesproken taal. Naast ambassadeur is de acteur ook transmitter van de gesproken taal - en 
niet te vergeten kunnen schrijvers wiens stukken de acteur vertolkt, kijk maar naar 
Shakespeare, ook inventoren zijn van taal in het algemeen. Gesproken taal impliceert stem, 
stem en nog eens stem. Je stem bespeel en behandel je als acteur best als een Stradivarius 
- kijk, Bach of Beethoven of Brahms speel je ook niet op een kammetje met een vloeitje, daar 
is een gesofisticeerd muziekinstrument voor nodig, en als acteur ben je zelf dat instrument. 



Weet je wat de sterkste spier is van het menselijk lichaam? Inderdaad: de tong! Zie je hele 
lichaam als een tong die acteert - neem het onder je beheer, en word een meester in gedrag.   

Stanislavski zei het al: ‘De acteur laat z’n ego achter bij de deur van het theater’. Op 
het toneel is de acteur zelf heus, afwezig. Op het toneel kun je tijdens het acteren tot niets 
anders je toevlucht nemen dan tot de verbeelding en tot de techniek die je hanteert om deze 
verbeelding te vertolken. En wees gerust, hoewel jij er zelf niet meer bent, is en blijft er altijd 
iemand in jou die getuige is dat je acteert. Voorwaar, als acteur kun je je niet verliezen in de 
rol, want die wordt door jou enkel geacteerd.   

Als de acteur alles gedaan heeft wat technisch binnen zijn vermogen ligt, dan moet hij 
daarna springen en het acteren in hem vertrouwen in z’n vrije val - handig is voor je springt 
tegen jezelf te zeggen: Fuck it, all! - dat maakt de val des te vrijer en plezieriger. De mind is 
nooit in het leven en het leven luistert nooit naar de mind - daarom is er geen acteur die op 
de millimeter kan bepalen hoe zijn acteren die avond zal verlopen, dat kan hij enkel te weten 
komen achteraf als het acteren zichzelf al voltrokken heeft. Vertrouwen op het acteren dat in 
en door de acteur acteert, is geenszins een techniek die beheerst kan worden dan wel een 
inzicht dat gerealiseerd kan worden.  

Het toneelstuk is een illusie - elke gedachte, woord, omstandigheid, rol en actie is een 
illusie. Dus, neem het acteren niet al te serieus, tenzij als een illusie want die is écht niet-
waar. Je bent als acteur bovenal een homo ludens of een spelende mens. Volgens de 
Nederlandse filosoof en historicus Johan Huizinga, schrijver van het boek ‘Homo Ludens’, is 
het spel ernstig en kan de inzet hoog zijn, maar het spelkarakter blijft. Eigenlijk zijn acteurs 
niets anders dan serieuze puerilisten: zij die spelend échte kwajongensstreken uithalen.  

Zelfs de beste beoefenaars van onze kunst zijn en blijven nederige dienaren van hun 
vakmanschap. Zoals Sandy Meisner zegt: ‘Het duurt twintig jaar om een meester-acteur te 
worden’. Zolang de acteur nog acteert om belangrijk gevonden te worden en om gezien te 
worden, is er van acteerloos acteren nog geen sprake. Het is maar pas wanneer de acteur 
niet acteert maar geacteerd wordt, dat hij het niveau bereikt van master. Want als meester-
acteurs acteren dan wordt hun techniek onzichtbaar en hun kunst wordt kunsteloos. 
Uiteindelijk kan echt acteren niet geduid worden, want het kan niet onderscheiden worden 
van echt leven.  

Ongetwijfeld, de kunst van het acteren is en blijft een mysterie. En inderdaad, 
vakmanschap is de enige acceptabele reden om te leren acteren. Uiteindelijk bij de 
uitvoering, is elk acteren enkel en alleen een zich aaneenrijgen van momenten, als aan een 
mysterieuze ketting, want de acteur acteert daar waar zijn voeten de grond raken, en dat is 
in het moment.   

Op het toneel is het acteren een levend gebeuren, dat zich voltrekt van 
ongeanticipeerd moment naar ongeanticipeerd moment, wetende dat het huidige moment 
niet gescheiden kan worden van het voorafgaande noch van het volgende moment, daar 
momenten feilloos in elkaar overlopen - derhalve, acteren is voortdurend een gebeuren in 
wording, altijd nieuw en daarom uniek. 

Acteren is handelend denken, maar eenmaal uitgevoerd neemt z’n gevoel voor 
waarheid het van de acteur over, en acteert hij volkomen zonder anticipatie noch angst. 
Zolang de acteur de ‘waarheid’ spreekt op het toneel, is z’n acteren authentiek en 



waarachtig. De handeling en de tekst worden beide in het moment aan de acteur geboren - 
ontegensprekelijk krijgt zijn acteren dan, vleugels. 

Een studie van acteren impliceert een studie van de acteur zelf, want hij is zijn eigen 
acteerinstrument. Wij dienen het ‘zelf’ hier niet persoonlijk op te vatten, maar als een door de 
natuur aan de acteur gegeven lichaam, stem en denkmechanisme - en dit inclusief de daarbij 
horende bezieling, die a priori voor elke acteur anders en uniek is. De bezieling is de 
uiteindelijke acteur - en het lichaam, de stem en het denkmechanisme zijn enkel het fysieke 
instrument waarmee het acteren vorm krijgt, in de materie.  

Dan is er nog dit: er is geen acteur afgescheiden van het leven en daarom is er ook 
geen acteur sterker dan het leven. Het is het leven dat door de acteur acteert. Inderdaad, 
acteren is op zoek naar de acteur, en niet andersom - daarom, de acteur door wie het leven 
wil acteren zal acteren, of hij dat nu leuk vindt of niet. Weet daarom zeker dat wat er ook 
gebeurt, of het nu moeilijk voor je is of makkelijk, alles in je leven maakt deel uit van jouw 
training, als acteur – en dit ongeacht wat de ander noch wat jijzelf daarvan vindt.  

De acteur kent bij definitie het recht van de dwaas, en als zodanig is de kunst van het 
niet-weten zijn grootste vaardigheid. Durf het als acteur niet te weten, waardoor het zichzelf 
aan jou kenbaar kan maken. En weet dat je je acteren niet hoeft te verantwoorden, want je 
kunt het eenvoudigweg niet verantwoorden - daar, zoals jij een gebeuren bent in het leven, 
zo is jouw acteren dat ook. Het leven is de toneelschrijver, toneelregisseur én de 
toneelacteur. Maak je dus geen zorgen en houd moed, want elke gemiste Oscar wordt enkel 
gemist door het leven, en elke gewonnen Oscar wordt ook alleen maar gewonnen, 
inderdaad, door het leven.  

Oefenen, oefenen, en nog eens oefenen - en ontdek uiteindelijk, dat het alleen maar 
jou acteert. Daarom, geniet van het acteren - maar vertel het aan niemand. Als men je vraagt 
wat je vak is, zeg ze dan niet dat je acteert maar, acteer en laat hen zelf ontdekken dat jij er 
zó een bent, die zij acteur noemen. Maar jij weet ondertussen wel beter, namelijk dat je 
geacteerd wordt, en dat alleen het leven alle credits verdient voor jou, als mens en als 
acteur.  

Wellicht is het tot slot een goed idee, om alles wat je in dit artikel gelezen hebt NIET 
te geloven, maar… door zelf te acteren, aan jezelf te ervaren wat voor jou als acteur wel en 
wat niet werkt - boven alles is elke acteur uniek en heeft elke acteur zijn eigen inzicht. En 
vergeet niet, dat je mind geen notie heeft tot wat je allemaal in staat bent - daarvoor is de 
mind te klein, kleiner dan het pulserende leven dat je vooralsnog bent.  

Als je vaststelt dat je jezelf nog verwerpt (iets waar acteurs veel last van hebben) - 
realiseer je dan dat dat je enkel overkomt om eerlijk te leren zijn met jezelf, en dit ongeacht 
wat je denkt, zegt of doet. Ja, je zult sterven, zoveel is zeker - maar, het is beter te sterven 
terwijl je waarachtig acteert dan te sterven terwijl je vals acteert. Het dictum voor de acteur is 
wellicht: pretendeer nooit te zijn wie je niet bent, en weiger nooit te zijn wie je bent.  

Daarom, ben alert en laat jezelf telkens weer door elk volgend nieuw moment 
verrassen, en laat zo de toeschouwer zichzelf aan jou verrassen. Verwonder jezelf telkens 
weer opnieuw en geniet van je enkele acteerreis, want een weg terug is er niet - in acteren, 
zoals in het leven, is het altijd hier en nu, en dat is alles wat er is.  



Aanwezigheid, inzicht, techniek, moed, discipline, vertrouwen, oefenen – én 
genieten!!!  

 

 

 


