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Onder denken wordt in acteren aanvankelijk overdenken en bedenken verstaan. 

Overdenken en bedenken doet de acteur wanneer hij het script analyseert, interpreteert en 

instudeert.  

Uiteindelijk wordt al het acteren geprogrammeerd, waardoor de acteur tijdens de 

voorstelling niet meer hoeft te overdenken noch te bedenken, zodat hij zich geheel en al kan 

richten op de vertolking.  

Tijdens de voorstelling voert de acteur uit wat in de repetitie is afgesproken, 

geprogrammeerd en geconditioneerd. Bij het vertolken is er als zodanig sprake van het 

Pavlov-effect of de voorwaardelijke reflex, namelijk de conditionering. Het is uiteindelijk dit 

Pavlov-effect dat garant staat voor de spontaniteit, waarachtigheid en authenticiteit van het 

acteren.  

Om het verschijnsel van de voorwaardelijke reflex te bestuderen voerde Pavlov 

experimenten uit o.a. met honden. Als prikkel A (de bel) herhaaldelijk voorafgaat aan prikkel 

B (het voeren) dat een bepaald gedrag (speekselproductie) oplevert, dan zal op den duur 

prikkel A reeds dat gedrag opleveren, ook zonder prikkel B. Conditionerende processen als 

deze vormen volgens het behaviorisme de basis van menselijk en dierlijk gedrag. 

Aanvankelijk is er tijdens repetities sprake van overdenken en bedenken. Echter, bij de 

opvoering van de voorstelling is daar geen sprake meer van, maar is er enkel nog sprake van 

reproductie van geprogrammeerd gedrag. Het geprogrammeerde gedrag is zodanig 

geconditioneerd dat het een tweede natuur is geworden en het op basis van prikkels op 

commando telkens weer opnieuw opgeroepen en herbeleefd kan worden, alsof het de 

eerste is.  

In een monoloog koppelt de acteur, op basis van het eigen denken, geprogrammeerde 

handelingen aan gedachten; staat hij met collega's op de planken dan gebeurt hetzelfde plus 

worden er daarenboven ook prikkels ontlokt door die collega's, waarop de acteur reageert. 

Daarom: zowel in de monoloog als in de dialoog voorziet de acteur zichzelf van prikkels, 

echter in de dialoog wordt dit bovendien nog eens versterkt door de prikkels waarvan zijn 

tegenspeler hem voorziet.  



Strikt genomen is elke voorstelling inderdaad de eerste keer, daar de opvoering geen kopie 

maar een reproductie is van de vorige voorstellingen. De acteur is geen kopieerapparaat 

maar een levend instrument dat telkens weer opnieuw oorspronkelijk gedrag kan 

reproduceren, en dit in functie van het vertolkte drama. Omdat een voorstelling altijd de 

eerste keer is, is elke voorstelling inderdaad uniek.  

Dit brengt ons bij het moment in acteren. Acteren voltrekt zich van ongeanticipeerd moment 

tot ongeanticipeerd moment. Op basis van het werken in het contact ont-wikkelt de acteur 

hier en nu telkens weer opnieuw het geprogrammeerde gedrag. Het is precies omdat het 

acteren ‘geautomatiseerd’ is, dat de acteur in het moment zodanig door de prikkel 

geactiveerd kan worden, dat een voorstelling telkens weer opnieuw en dus voor de eerste 

keer op die manier tot leven komt.  

Dus, enkel en alleen dan wanneer er eerst onberispelijk, accuraat en bestendig overdacht en 

gedacht is geworden, dan pas kan er acteren plaatsvinden dat zich voorbij het denken 

voltrekt, namelijk als de impuls, in het moment.  

Omdat de acteur niet hoeft na te denken over wat hij moet doen of zeggen, kan hij zich 

overgeven aan en vertrouwen op de impuls. Het is de impuls die het acteren haar 

spontaniteit, waarachtigheid en authenticiteit verleent, waardoor het lijkt alsof het acteren 

spontaan plaatsvindt, inderdaad voor de eerste keer.  

Eerder dan erover na te denken, laat de acteur zichzelf en zijn geprogrammeerde gedrag 

volkomen alleen (‘vergeten’), waardoor hij volledig en bewust beschikbaar is voor dat wat hij 

in relatie tot de ander doet in het moment, er daarbij op vertrouwend dat het 

geprogrammeerde spontaan aan hem wordt ontlokt en zich als dusdanig ook spontaan aan 

hem ontsluit.    

Hoewel geprogrammeerd, wordt de tekst telkens weer opnieuw geboren op de lippen van 

de acteur en wordt ook de beweging telkens weer opnieuw geboren aan het lichaam van de 

acteur. Acteren is o.a. ook de kunt van het ‘vergeten’ en tegelijk ook de kunst van de 

‘verwondering’, opdat het moment (lees: impuls) de acteur kan overkomen, veeleer vanzelf 

plaatsvindend dan dat het geacteerd wordt.     

Acteren is daarom ook de kunst van het tot leven komen aan dat waarop de acteur zijn 

aandacht richt, namelijk het acteerobject. Inderdaad, de acteur werkt-in-het-contact, 

waarbij zijn aandacht volkomen gericht is op het acteerobject. 

Het acteerobject is doorgaans de tegenspeler, maar het kan ook een dier, een foto, het 

publiek of een onbezield object dat betekenis heeft zijn. Bij de alleenspraak is de acteur zelf 

het acteerobject, hij werkt dan in het contact met zijn alter-ego.   

In het contact werken houdt de realiteit van communicatie in, waarbij de acteur luistert naar 

en reageert op het acteerobject, wat hem direct in het moment brengt. Hoe dan ook, 



luisteren en reageren kunnen enkel en alleen plaatsvinden in het moment. Acteren is 

reageren, waarbij het moment de acteur overkomt. De impulskwaliteit verraadt dat het 

moment klaarblijkelijk gedachteloos is.   

Daarom: de sleutel tot spontaan, waarachtig en authentiek gedrag op het toneel, ligt 

onherroepelijk in het moment.  

Acteren is de kunst van de levende actualiteit, en deze vindt geheel plaats in  het moment. 

Tegengesteld genoeg worden in acteren spontaniteit, waarachtigheid en authenticiteit enkel 

en alleen bekomen wanneer de acteur niet hoeft na te denken over het volgende moment, 

maar hij daarentegen op basis van de voorwaardelijke reflex zichzelf kan overgeven, 

inderdaad aan het moment.  

Onloochenbaar is acteer-loos acteren het summum van acteren, het is dat acteren wat op 

basis van conditionering en voorbij het denken, impulsief en daarom spontaan plaatsvindt - 

als vanzelfsprekend in het moment.  

 

 

 
 
 

 


