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Acteren of niet-acteren is geen vraag voor de acteur, daar het leven acteren door 

hem laat gebeuren. Alles in het leven is ENERGIE en verschijnt o.a. als de mens, en 

daarom ook als de mens die acteert – ‘acteur’ genoemd.  

Zoals alle energie, draagt ook de energie die acteert INFORMATIE in zich, deze 

informatie manifesteert zich als acteertalent. Ook voor acteren geldt: adem onthult de 

ziel - de adem (aanblazing, spirit) is de eerste beweging in de acteur.  

Dat de acteur zou weten WAAROM en HOE hij precies acteert, dat is een illusie. Het 

acteren overkomt de acteur, of hij dat nu leuk vindt of niet, de acteur is acteur tegen 

‘wil en dank’.  

Boven elke techniek, institueert het ingeboren TALENT het acteren. Dit talent gaat 

een chemisch reactie aan met het toneelstuk, de rol, de tegenspeler en met het 

publiek. Alles in acteren is ‘aanraking’: communie of communicatie. 

De acteur en zijn acteren zijn de reflectie van het leven zelf. TALENT wordt geboren, 

TECHNIEK ontwikkelt het talent. Door training bekomt de acteur inzicht in het 

mechanisme van het acteren en ontwikkelt hij acteervaardigheden.  

Naast TALENT vormen DENKEN en HANDELEN het fundament voor acteren, 

daarom dat acteertalent functioneert als HANDELENDE GEDACHTE. Het  

toneelstuk, als een denkbeeld, wordt door de acteur geanalyseerd, geïnterpreteerd 

en tenslotte vertolkt. Zo zet de acteur een noumenale wereld (ideeën) om in een 

fenomenale wereld (zintuigelijk), inderdaad van impressie naar expressie.   

De acteur is van geboorte MAN of VROUW, en kent als zodanig karakteristieken op 

fysiek zowel als op psychisch vlak, en deze karakteristieken bepalen zijn acteren.  

FYSIEK-LICHAMELIJKE karakteristieken zijn o.a.: dynamiek, tonus, 

lichaamsbewustzijn, ruimtebewustzijn, musculaire en emotionele ontspanning, 

balans, alignement, coördinatie, richting, lichaamsvorm, tempo-ritme, kracht en 

expressie. FYSIEK-VOCALE karakteristieken zijn o.a.: ademhaling, gehoor, stem, 

spraak, sonoriteit, volubiliteit, tonus, articulatie, timbre, emotie, resonans, muzikaliteit 



en expressie. En PSYCHISCHE karakteristieken zijn o.a.: inzicht, denken, 

concentratie, verbeelding, inleving, transformeren, daadkracht, contact, 

communicatie, actie-reactie, spontaniteit en discipline.  

Uiteindelijk is de bepalende factor bij het acteren, de mate van INZICHT dat de 

acteur heeft. Inzicht is het begrip dat de acteur heeft van het leven en zijn illusies, 

van zijn rol als acteur in die illusie en van het mechanisme van acteren als een illusie 

in die illusie. Daarom: inzicht niet als intellect (ratio) maar inzicht als intelligentie 

(begrijpen).  

Acteertalent beschikt over het vermogen om gelijktijdig acteur en toeschouwer te zijn. 

De GETUIGE in de acteur, ook wel het derde-oog genoemd, is en blijft altijd 

waarnemen wat zich laat acteren. De acteur die acteert is altijd de toeschouwer van 

zijn denken en van zijn handelen.  

De acteur doet aan ZELFONDERZOEK en ZELFREFLEXTIE. Om contact te maken 

met de essentie van dat wat hij acteert, keert hij zichzelf binnenste buiten. De acteur 

kan zich niet permitteerden te ‘liegen’, anders zou de illusie die hij vertolkt niet 

geloofd worden. Daarom wordt de acteur oprecht een ‘hypocriet’ genoemd, het 

Grieks/Latijnse woord voor toneelspeler. 

Om ruimte te geven aan de rol, moet de acteur zichzelf VERGETEN. Elke 

persoonlijke overtuiging is een sta-in-de-weg voor de overtuiging van de rol. Een 

acteur EMIGREERT naar de rol, wiens identiteit hij aanneemt en vertolkt, als het 

personage. In het acteren is de acteur een absentia en het personage een presentia.  

Het LICHAAM is hier en nu, in het leven. Echter het DENKEN en dus ook het 

WOORD, die beiden wel hier en nu zijn, zijn dat niet in het leven, maar enkel in de 

geest, als een illusie. Begrijpen dat het denken verbeeldt, stelt de acteur in de 

gelegenheid de gedachten van zijn rol te acteren, wat leidt tot gedrag. Er wordt naar 

acteren verwezen als: DENKEN, GELOVEN, DOEN, ERVAREN, 

EXPRESSIEGEVEN en GEDRAGEN.  

Het leven zelf is een spel van LICHT en GELUID, en de kunst van acteren die het 

beoefent door de acteur, is daar een reflectie van. De acteur zet met z’n acteren taal 

om in muziek en muziek in taal.  

Van alle podiumkunsten benadert acteren het meest het MENSELIJK GEDRAG, 

daarom dat de acteur zelf en het leven dat hem omringt de basis vormen voor zijn 

acteren – het substraat van menselijk gedrag en acteer gedrag is hetzelfde, enkel 

hun producten zijn verschillend. 

LUISTEREN is de meest fundamentele acteertechniek, luisteren in de breedste zin, 

nl.: waarnemen van dat wat er in het moment gebeurt. De acteur luistert zowel naar 

de geluiden in zijn eigen geest én lichaam, als naar de geluiden van de geesten én 

lichamen buiten zichzelf.  



Luisteren is directe COMMUNICATIE tussen waarnemer en moment. Daar, in het 

moment, vindt alles plaatsvindt en daarvan ontgaat de acteur niets. De kunst bestaat 

er in, als acteur te luisteren zonder ego, en zonder het luisteren als actie. De acteur 

is  luisteren geworden. Enkel het luister-loos luisteren leidt tot acteer-loos acteren.  

Acteer, en ontdek dat het jou acteert, want acteren verloochent zich niet, of de acteur 

dat nu leuk vindt of niet – inderdaad: acteren, zowel talent als techniek, is een 

gebeuren, om…. van te genieten.  

 

 


