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De kwaliteit van Willems’ acteren reflecteerde de mate van zijn TALENT, TECHNIEK, 

en van zijn INZICHT. In haar nederigheid toonde het acteren van Willems haar 

grootheid.   

Er stond niets tussen Willems en zijn acteren, hij was acteren.  In het acteren van 

Willems waren ACTEUR, ACTEREN en GEACTEERDE een. Het acteren had 

Willems’ onvoorwaardelijke aandacht, waardoor zijn talent carte blanche kreeg. De 

acteur Willems vroeg nooit aandacht, zijn acteren trok aandacht.  

Willems heeft z’n acteren nooit afgekocht met bedriegen, maar juist door te ‘liegen’ 

met inzicht, wist hij te ‘bedriegen’ met overtuiging. LEUGENS ALS WAARHEDEN, 

zou men Willems’ acteren kunnen noemen.  

Willems’ LIEFDE voor acteren was onvoorwaardelijk, hetgeen hem elk ‘offer’ deed 

brengen, om het talent waarover hij beschikte, de ruimte te geven, waarvoor het 

geboren was. Inderdaad, Willems’ acteren was GENADE.  

De vergelijking laat zich maken tussen ELEONORA DUSE (1858-1924) en JEROEN 

WILLEMS (1962-2012), deze eerste als de wereldberoemde Italiaanse actrice, die 

een eeuw geleden met haar acteren het omslagpunt markeerde van illustratief 

acteren naar ingeleefd acteren. Willems op zijn beurt, markeerde een eeuw later, het 

omslagpunt van ACTEREND ACTEREN naar ACTEERLOOS ACTEREN.   

Duse, ook wel de ‘Mysticus in het Theater’ genoemd, had een PROFETISCHE 

uitstraling. Haar acteren inspireerde de grote theaterfiguren van haar tijd, o.a. 

Stanislavsky, Chekhov, Meisner, Adler, Strasberg, Graham, Shaw, Sjarov en 

Teirlinck. Duse vormde een van Stanislavsky’s grootste muzen, voor de ontwikkeling 

van zijn theaterinzichten. En ook nu is Duse’s invloed nog steeds waarneembaar.  

Willems lijkt een van de grootse muzen te zijn voor zijn generatie, en hij lijkt dit te 

worden voor de generaties die komen. Willems is een voorbode van de 



TOEKOMSTIGE GENERATIE acteurs, die meer en meer bevrijd zijn van mentale 

condities, waardoor hun acteren op een HOGERE FREQUENTIE trilt.    

Elke generatie acteurs is de reflectie van het acteren van haar tijd, en omdat acteren 

EVOLUEERT en SOFISTICEERD, weet en kan elke nieuwe generatie  meer, dan de 

vorige.  

TALENT, TECHNIEK, INZICHT, GEDULD, VERTROUWEN en LIEFDE zijn wellicht 

de sleutelwoorden van Willems’ acteren, en van het acteren van elke acteur. De 

acteur die openstaat voor het leven dat hem doet acteren, is een ACTEURLOZE  

ACTEUR die ACTEERLOOS ACTEERT.  

In Willems ontwikkelde zich een acteren zonder ‘doener’ en daarom zonder ‘acteren’. 

In de acteerloze acteur bemoeit het GECONDITIONEERD DENKEN zich niet meer 

met het acteren, maar wordt het daarentegen losgelaten, waardoor talent en techniek 

vrij spel krijgen, en het acteren zichzelf acteert, inderdaad: acteerloos acteren.  

Acteren is geen DAAD die verricht kan worden, maar een GEBEUREN waarvan 

getuigd kan worden – en, dat wat men drama (handelen) noemt, is enkel de 

verbeelde handeling, die gedaan wordt door het verbeelde personage, in verbeelde 

omstandigheden.     

De dood van Willems is de geboorte van de acteurloze acteur en het acteerloos 

acteren – ongetwijfeld: BESTEMMING AAN HET WERK!  

 

 

 


