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Talent betekent in het Latijn ingeboren geloof, aard, beschikking, wil en verlangen – daarom 

dat ook acteertalent immanent is en zijn eigen wijsheid kent. Echter, het vraagt talent om 

talent te herkennen en te erkennen. 

Als de acteur zelf gecreëerd is door het leven dan is ook het talent waarmee hij geboren is 

gecreëerd door het leven. Met de geboorte van de acteur wordt ook zijn talent geboren – de 

acteur zal in zijn leven daarom enkel dat acteren waartoe hij in potentie in staat is.   

Acteertalent is niet in absolute zin te bepalen – iemand die acteertalent zou definiëren kan 

dat enkel doen doormiddel van de geest, en daar de geest alleen kan interpreteren is elke 

conclusie die het trekt relatief, en niet absoluut.   

Zoals het leven verloochent ook acteertalent zichzelf niet - als acteertalent bedoeld is te 

acteren dan zal het acteren en niets dat dit kan tegenhouden, en als acteertalent niet 

bedoeld is te acteren dan zal het niet acteren en niets dat dit kan laten gebeuren.  

Zoals schuim komt bovendrijven op bier meldt ook acteertalent zich, als dat zo bedoeld is. 

Als dit laatste het geval is dan zal het leven alles laten plaatsvinden waardoor acteertalent 

zich ook daadwerkelijk kan ontwikkelen – en anders gebeurt het niet.  

Acteertalent kent een intrinsieke kwaliteit die het niet nodig acht zichzelf te bevestigen, daar 

acteertalent van zichzelf reeds bevestiging is van dat wat is, namelijk acteertalent. 

Acteertalent kent wél het verlangen zichzelf te realiseren, nogmaals enkel als dat zo bedoeld 

is.   

Acteertalent is bestemming aan het werk, het weet als het ware niet beter en het kan 

daarom ook niet anders dan de stem volgen van zijn roeping – bloed kruipt waar het niet 

gaan kan, inderdaad acteertalent verloochent zich niet. 

Acteertalent is niet afhankelijk van het ego, daar het net als het lichaam los staat van de 

geest – talent is net als het lichaam in het nu, terwijl de geest en zijn gedachten in verleden 

of toekomst verwijlen, dit omdat het leven sneller is dan de geest.  

Nu, acteertalent is kwetsbaar en loopt in een wereld waarin de geest domineert het risico 

overheerst en overweldigd te worden – als dat gebeurt dan dreigt acteertalent zich terug te 

trekken, in zichzelf.  

De paradox is echter dat elke obstructie die het acteertalent op z’n pad tegenkomt, enkel 

een uitnodiging of zo men wil een test is om zichzelf te ontsluiten – dit is een natuurlijke 



training die het acteertalent ondergaat, daar het pas tot wasdom komt wanneer het 

weerstand heeft leren weerstaan.     

Het is niet de acteur die op zoek is naar acteren maar acteren is op zoek naar de acteur. De 

aanwezigheid van acteertalent impliceert ook de aanwezigheid van een acteer-mind, acteer-

stem, acteer-lichaam, acteer-verbeelding en acteer-discipline – elk reflecteren ze de 

aanwezigheid van acteertalent.  

De praktijk wijst uit dat geen andere kunstvorm zó subjectief geïnterpreteerd wordt als de 

kunst van het acteren – dat komt omdat acteren lijkt op menselijk gedrag, en het 

bedrieglijke daarvan is dat de mens daarom snel denkt acteren te kennen en te kunnen.  

Acteren maakt gelijktijdig gebruik van alle menselijke faculteiten, te weten: denken (geest), 

spreken (stem) en handelen (lichaam),  daarom vereist acteren van de acteur de vaardigheid 

van positioneren, posteren of impositie d.w.z. de vaardigheid om het denken, spreken en 

handelen over elkaar heen te leggen.    

Vóór Stanislavski vond acteren veeleer plaats buiten de acteur (illustreren), daarna is acteren 

zichzelf gaan verplaatsen binnenin de acteur – denken, spreken en handelen zijn elkaar 

steeds meer gaan naderen in het acteren waardoor deze meer en meer over elkaar heen zijn 

komen te liggen (impositie).  

De eerste geregistreerde acteertechnieken dateren van de tijd van Stanislavski en begonnen 

vanaf toen meer en meer gestalte te krijgen. In de lijn van Stanislavski waren het Strasberg, 

Adler en Meisner die het fundament dat Stanislavski had gelegd verder ontwikkelden – zij 

ontwierpen respectievelijk de Strasberg Methode, de Adler Methode en de Meisner 

Methode.  

Stanislavski is nergens ter wereld zo goed begrepen als in New York City – Strasberg, Adler 

en Meisner maakten aldaar alle drie deel uit van het gerenommeerde en beroemde Group 

Theatre dat op basis van het gedachtegoed van Stanislavski het fundament legde voor het 

Westerse Theater.     

Een zeer belangrijke rol voor de ontwikkeling van het moderne acteren was ook weggelegd 

voor Grotowski – zijn onderzoek voltooide Stanislavski’s onderzoek en maakte de cirkel rond 

nl. daar waar Stanislavski van het leven naar het acteren ging, ging Grotowski weer terug van 

het acteren naar het leven.    

Het is opvallend hoe als men aspirant-acteurs op opleidingen nu aan het werk ziet, men 

getuige is van hun acteersouplesse zoals die eerder ondenkbaar was. Als nooit te voren 

beheersen de jonge generaties acteurs van naturen de techniek van positioneren, posteren 

of impositie – zij zijn er mee geboren.    



Nieuwe generaties acteurs zijn van zichzelf handiger in het hanteren van het duale 

mechanisme van het denken, dat het drama creëert in de geest – dit maakt dat hun acteren 

een hogere frequentie en een hogere mate van afstemming kent.  

Het drama bestaat enkel in de geest van de acteur als een fictie, en de acteur gebruikt geest, 

stem en lichaam die samen zijn acteerinstrument vormen, om het drama te vertolken. 

De rol kan enkel doormiddel van het acteerinstrument dat de acteur zelf is, vertolkt worden. 

Daartoe brengt de acteur alle menselijke faculteiten waarover hij beschikt in stelling: 

denken, spreken en handelen – er is daarbij sprake van super-impositie.    

Het in het lood staan van denken, spreken en handelen, vraagt van de acteur dat hij zichzelf 

nauwgezet aanwendt als acteerinstrument, door zichzelf te manipuleren en in te stellen, ten 

diensten van de rol die hij vertolkt.   

Tijdens de metamorfose van acteren transformeert de acteur zichzelf tot de rolfiguur, en 

weer terug – daarbij komt de acteur één op één te liggen met de rol. De acteur en zijn rol 

vormen het toppunt van verzinking in twee-eenheid. 

Het transformeren vindt bovendien ook élk moment van het acteren plaats, daar de rol die 

de acteur vertolkt ook van moment tot moment verandert – inderdaad: in de dramatische 

ontwikkeling van het stuk is het personage in progressie, in wording.    

Niet alleen vertegenwoordigt de acteur de rol, hij is de rol ook – daar niets of niemand de rol 

voor hem kan vertolken. Enkel en alleen als de acteur zichzelf opoffert dan kan hij de rol 

offreren, aan het publiek.   

Acteertalent is als een ruwe diamant, die door een langdurig proces van slijpen zijn 

schittering bekomt – zo schittert ook het talent van de acteur als deze de beheersing bekomt 

over zijn techniek,  om die techniek vervolgens ook weer te transcenderen.  

Inderdaad, acteertalent kan pas helemaal schitteren, wanneer de acteur na  het beheersen 

van techniek deze ook weer transcendeert, en wanneer hij bovendien ook bevrijd is van het 

verlangen om te schitteren - want, dat wat werkt schittert van zichzelf.  

 

 

 

 


