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Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden,
het bestaat uit woorden en hun stilte ...
Martinus Nijhoff

Supervisie geven is vragen stellen. Dat is de opvatting die een leersupervisor bij
vrijwel alle beginnende supervisoren tegenkomt. Daarbij gaat het niet gewoon om
vragen, maar om vragen die de supervisant tot reflectie aanzetten. Iets preciezer
geformuleerd: supervisie geven is het stellen van reflectiebevorderende vragen. Er is
een scala aan supervisorische vragen te benoemen, zoals: ‘Wat maakt nu dat je je zo
voelt?’, of: ‘Wat heb je nodig om dat te bereiken?’ Wij hebben echter de indruk dat er
in supervisiegesprekken te vaak en te veel gevraagd wordt. Het stellen van vragen,
zelfs het stellen van zogenaamde reflectievragen, kan het proces van reflectie
namelijk ook verstoren. Reflectie is primair een intrapsychisch gebeuren, waarbij de
supervisant door geconcentreerd te luisteren naar eigen ervaringen en overwegingen
tot een nieuw perspectief komt en vanuit dat nieuwe perspectief tot nieuw handelen.
Reflectie is een bewuste ontvankelijkheid voor invallen vanuit onbewuste processen.
Het onbewuste denken weet immers meer en beter en staat dichter bij het zelf dan
het bewuste, logische denken. 1 De activiteit van de supervisor (en van eventuele
medesupervisanten) is erop gericht dat proces van reflectie te bevorderen. Daarvoor
zijn woorden nodig maar zeker ook stilte, die naast de woorden haar eigen betekenis
overdraagt. Een goede supervisor is niet gewoon iemand die de juiste vraag op het
juiste moment weet te stellen, maar vooral iemand die de stilte kan hanteren en het
stellen van vragen tot het juiste moment weet te beperken.
Doel van deze bijdrage is de taal van stilte te analyseren aan de hand van het gedicht
Het uur U van Martinus Nijhoff 2 (1995; oorspronkelijk 1942). Wij zullen de
betekenissen uiteenzetten die stilte kan aannemen in het proces van zelfreflectie, de
zogenaamde ontmoeting van de mens met zichzelf, en de boodschappen onthullen die
in die stilte verborgen zijn. Wij kiezen bewust voor de omweg van het luisteren naar
een gedicht om te luisteren naar de stilte in supervisie. We doen dat niet alleen
omdat er over stilte in de supervisie weinig geschreven is, maar ook omdat in die stilte
betekenissen oplichten die moeilijk of zelfs onmogelijk in woorden te vangen zijn. Een
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dichter als Martinus Nijhoff is zich daarvan bewust. Hij wil in taal juist dát uitdrukken
wat zich in taal nauwelijks laat uitdrukken. 3 Wie een gedicht wil verstaan, leze
daarom niet alleen de woorden, maar de woorden én hun stilte ...
In de supervisorische begeleidingssituatie krijgt de professional vragen te
beantwoorden naar richting en betekenis in en van zijn handelen. Daarmee komt de
supervisant in een overgangsgebied te staan waarin hij zijn innerlijke wereld in
verbinding brengt met de wereld van zijn beroep. Het is een tussenruimte waarin het
regelgeleide en beroepsmatige optreden enerzijds en de persoonlijke en raakbare
betrokkenheid anderzijds elkaar ontmoeten; op dat grensvlak is de supervisant op
zoek naar inzicht. Met andere woorden, supervisie verschaft een ruimte, waarin het
beroepsmatige en het persoonlijke elkaar kunnen treffen en daardoor ontdekt,
bevraagd en verbonden kunnen worden. 4 Voor de supervisant leidt dat onvermijdelijk
tot een ontmoeting met zichzelf, waarbij hij eigen mogelijkheden en onmogelijkheden
gaat ontdekken, eigen idealen en kwetsuren tot zich laat doordringen en eigen moed
en angsten zal verkennen. Voor zo’n ontmoeting met zichzelf is stilte een
noodzakelijke voorwaarde.
Nijhoff kan ons bij onze verkenning van de stilte helpen, omdat veel van zijn
gedichten zich ook afspelen in een soort overgangsgebied. Dit wordt vaak
gesymboliseerd door een figuur die staat aan de grens tussen hier en daar - aan het
raam (zoals in Het uur U), bij de deur, aan de waterspiegel, bij een rivier, tussen
hemel en aarde, aan het veer, enzovoort. Bij Nijhoff leeft de mens als het ware in
twee werelden: de reële, feitelijke, tastbare wereld en een andere, hogere, diepere
werkelijkheid. Het oeuvre van Nijhoff kan gelezen worden als een zoektocht naar de
verhouding van deze twee werelden. Steeds meer komt hij tot het inzicht dat de
diepere werkelijkheid niet gezocht moet worden in een metafysica, maar in de
verschijning van het gewone dagelijkse leven zelf. 5 Nijhoff suggereert dat wat een
mens mist - het onverwezenlijkte antwoord op zijn verlangens - juist te vinden is in de
gewone, dagelijkse realiteit. Daarvoor hoeft hij zich alleen maar te wenden tot (te
luisteren naar) het leven zoals dat zich aan hem voordoet. Door te lezen met de ogen
van een dichter kan men een hogere (onzegbare) zin en een diepere betekenis in de
dagelijkse dingen zelf terugvinden. Het uur U is hier een sprekend voorbeeld van: de
mens wordt in zijn dagelijkse bestaan geconfronteerd met de vraag naar de zin en
betekenis door het verschijnen van een vreemdeling, een man in de straat. 6
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Het was zomerdag.
De doodstille straat lag
te blakeren in de zon.
Een man kwam de hoek om.

Zoals elk groot gedicht bezit Het uur U het kenmerk van eeuwigheid, wat mogelijk
maakt dat wij als lezer het gedicht interpreteren als een metaforische weergave van
wat in het supervisorische gesprek plaatsvindt. Gedurende het hele gedicht (van meer
dan 450 versregels) blijkt de stilte in deze zelfontmoeting een essentiële rol te
vervullen. Wat voor het gedicht geldt, geldt ook voor het gesprek, zo is onze
veronderstelling. Zodoende helpt het ons het supervisiegesprek met nieuwe ogen te
bekijken en vooral de stilte daarin met nieuwe oren te beluisteren. De betekenissen
van de stilte die wij in Het uur U ontdekken, hebben we in vier groepen geclusterd:
1
de anticiperende stilte als een vorm van loslaten en verwachten;
2
de confronterende stilte in de onzegbaarheid van het sublieme moment van
zelfinzicht;
3
de defensieve stilte als een verzet tegen aanvaarding van het inzicht;
4
de stilte in de ontmoeting met de ogen van de ander.
In onze reflectie op deze betekenissen zullen we telkens heen en weer bewegen
tussen het gedicht en de supervisiesituatie.
De stilte van het loslaten
In Nijhoffs gedicht wordt herhaaldelijk de nadruk gelegd op de stille omgeving. De
lezer komt vanaf het begin tot elfmaal toe de woorden stil of stilte tegen. De straat is
‘doodstil’, ‘verlaten’, ‘leeg’/‘ledig’, ‘geluidloos’; de man loopt ‘zacht’ en maakt:
het onheilspellende maar
onhoorbare gerucht
van het hoog in de lucht
verschoten vliegerbericht:

Het herhaalde gebruik van de woorden stil en stilte, zowel als van vele synoniemen
daarvan, doet het besef groeien dat er iets ophanden is, het maakt ons oplettend en
creëert een sfeer van verwachting, een open ruimte voor wat zal komen. De stilte in
het gedicht geeft aan dat er iets gaat gebeuren; ze is ‘een stilte voor de storm’. Het
doet denken aan de stilte en de open houding die we nodig hebben om poëzie te
lezen. In die stilte kunnen de dingen pas gaan spreken, want stilte bestaat uit vele
stemmen, zoals het wit alle kleuren van het spectrum in zich verenigt.
De stilte, die niets verbrak,
ging trillen en werd muziek.

middags buitenshuis begeeft, waagt het de dingen in hun volstrektheid te ontmoeten, zonder het
stootkussen van hun schaduwen’ (p. 225).

Hoe kan deze ervaring van stilte bij het lezen van Het uur U nu toegepast worden op
het supervisorische gesprek? Als de supervisant aanbelt bij de supervisor, zijn jas
uittrekt, de gang doorloopt en de supervisiekamer binnengaat, betreedt hij een stille
ruimte, een stilte die uitnodigt om gevuld te worden. Die ruimte betreft niet alleen de
kamer maar ook het komende uur. Er zal gesproken worden, er is materiaal
aangedragen, het zal ergens over gaan. Zoveel is zeker. Maar hoe het gesprek zal gaan
en wat het zal brengen, dat is nog niet bekend ...
Om de afstand te overbruggen tussen de feitelijke werkelijkheid en datgene wat men
ten diepste is, is verbeeldingskracht nodig (Pruyser, 1992; Jongsma-Tieleman, 1998),
en stilte is daar voorwaarde voor. Door de stilte komt de supervisant in een andere
bestaansmodus. De gerichtheid op de dingen in de buitenwereld en de drukte van de
waan van de dag verschuiven naar de achtergrond - komen tot zwijgen - terwijl de
reflectie op het innerlijk en aandacht voor de dieptelagen in het bestaan ruimte en
stem krijgen. De overgang tussen beide werelden wordt niet alleen gemarkeerd, maar
ook mogelijk gemaakt door de stilte. Zoals de doodstille straat de confrontatie met de
man mogelijk maakt, zo maakt de rustige ruimte van de supervisiekamer deze
overgang mogelijk. In het gedicht worden de twee bestaanswijzen gesuggereerd door
de afwezigheid van mensen in hun maatschappelijke rol:
Zelfs zij wier tweede natuur
hen bestemde hier op dit uur
te wandelen, de student,
de dame die niemand kent,
de leraar met pensioen,
waren van hun gewone doen
afgeweken vandaag;
men miste, miste hen vaag.

De kinderen in de straat blijken daarentegen steeds meer tot aanwezigheid te komen
binnen het gedicht. Aan het begin dragen zij bij aan de leegte van de straat:
Er speelde in de verte op de stoep
een groep kinderen, maar die groep
betekende niet veel,
maakte, integendeel,
dat de straat nog verlatener scheen.
De zon had het rijk alleen.

Later in het gedicht blijken ze - als symbool van de verbeeldingskracht - de straat
nadrukkelijk te vullen. Zij zijn de enigen die vrijmoedig met de vreemdeling kunnen
omgaan. Bij de kinderen is (om het zo te zeggen) de ‘eerste natuur’ nog onverstoord
aanwezig. Zij zijn nog niet behept met een tweede natuur, als man of vrouw, dokter,
rechter of leraar met pensioen. Zij leven nog puur en eenvoudig.
Net als in het gedicht heeft in de supervisiesituatie de eerste betekenis van stilte
betrekking op het tot zwijgen komen, het terugtrekken van de buitenwereld, het stil
worden van al die stemmen die het leven beheersen. De stilte creëert een leegte die

later een ruimte blijkt te zijn waarin andere stemmen gehoord kunnen worden. 7 Het is
onze innerlijke stem, de stem van het kind in ons, zodat het ‘ongehoorde’,
‘vermoorde’, ‘gesmoorde’, het onderdrukte tot uiting komt. In Het uur U is het kind
behalve aan het begin en tegen het einde, ook in het midden aanwezig. Het blijkt te
zijn:
Verlangen, doodgekneld,
een kind vermoord in een put,
riep, eensklaps wakker geschud,
om speelgoed en speelgenoot.

Ook deze roep, de stem van het kind, blijkt ‘een klank, die tegen wil en dank uit de
stilte komt opgeweld’. Het gedicht doet denken aan het loslaten van de zogenaamde
tweede natuur, van datgene wat men geworden is onder invloed van de in de
samenleving of in de omgeving heersende dogma’s en verwachtingen. Met andere
woorden, het gaat om confrontatie met het eigen ik. Dit brengt ons na de eerste
anticiperende betekenis van de stilte bij het tweede veld van betekenissen: de
confronterende stilte.
De stilte van het sublieme moment
De tweede vorm waarin stilte zich openbaart, komt tot spreken in de tegenstelling
tussen de (herhaaldelijk) beklemtoonde eenzaamheid, verlatenheid en leegte aan de
ene kant en de aanwezigheid van iets of iemand aan de andere kant:
Maar vreemder, ja inderdaad
veel vreemder dan dat de staat
leeg was, was het feit
der volstrekte geluidloosheid,
en dat de stap van de man
die zojuist de hoek om kwam,
de stilte liet als zij was,
ja, dat zijn gestrekte pas
naarmate hij verder liep
steeds dieper stilte schiep.

De voelbare aanwezigheid van de man tegen de achtergrond van de leegte suggereert
de onvermijdelijkheid van de confrontatie van de mens met zichzelf.
Het is een groot woord: paniek,
maar het tekent de stille schrik
die op dit ogenblik
de ledige straat beving.
Een traag wolkje, als een eilandje in
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gemarkeerd door het terugkeren van lawaai en drukte, zoals in het de gedicht het leven in de
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stampvol bezet, / rijdende wat hij kon, / de verloren tijd herwon’.

de heldere hemel ontplooid,
beduidde het nu of nooit
ophanden zijnd offensief.

Confrontatie is onontbeerlijk en onvermijdelijk. In het leven van elk van ons komt
vroeger of later een moment waarop wij geroepen worden door onze nietverwezenlijkte dromen en verlangens. Niet zelden blijkt supervisie zo’n moment te
zijn. Het loslaten van de tweede natuur is niet vrijblijvend. Het schept ruimte voor
het sublieme moment van deze ontmoeting met het eigen innerlijk dat aantrekt maar
tegelijk doet huiveren, dat ons fascineert maar tegelijk doet vrezen:
De stilte die dan ontstaat,
is een stilte, niet slechts naar de vorm
een stilte voor de storm,
maar een stilte van het soort
waarin dingen worden gehoord
die nog nimmer het oor vernam.

Stilte blijkt binnen die confrontatie stem te geven aan wat gewoonlijk niet gehoord
wordt, aan iets wat te maken heeft met een diepere werkelijkheid, iets wat het
alledaagse overschrijdt. Om de betekenis van de stem van stilte in dit moment van
ontmoeting met zichzelf helder te krijgen, kunnen we die het beste onderscheiden in
een aantal facetten. In de eerste plaats communiceert de stilte onze ‘ongehoorde
overwegingen en verlangens’: ‘van het gas in de buizen onder het huis en het gesuis
van het water onder de straat en in de elektrische draad naar radio en telefoon een
vonkende zoemertoon.’ Later blijken behalve
de elektrische stroom,
ook hartklop, en droom,
en geeuw, en bloedsomloop,
en wanhoop, en stille hoop,
kortom, al wat nooit stem werd,
zich te mengen in dat ver concert
dat tegen wil en dank
steeds duidelijker van klank
uit de stilte kwam opgeweld.

Supervisie is, evenals het gedicht, een plaats waarbinnen dat verre concert tot klinken
kan komen, door stil te staan bij het ongehoorde, ruimte te geven aan dat wat zich
alleen in de stilte laat vertolken. Het blijkt het onzegbare te zijn, dat niet anders dan
woordeloos vertolkt kan worden. Hiermee zijn we bij het tweede facet van de
sublieme stilte: zij communiceert niet alleen de ongehoorde verlangens, zij drukt ook
het onvermogen uit om die te verwoorden: datgene wat gehoord wordt in die stilte,
blijkt onuitsprekelijk. De mensen in de straat sperren hun mond, maar vinden de
woorden niet. Zij brengen slechts stamelingen voort en slaken alleen maar gesmoorde
kreten en dan ook nog in een infernale taal. Blijkbaar is datgene wat er innerlijk
omgaat, onzegbaar en laat het zich veeleer met stilte dan met woorden uitdrukken. In
de supervisorische context betekent dit geenszins dat de supervisant geen of
onvoldoende inzicht verwerft. Integendeel: het inzicht is zo diep en confronterend dat

het zich nauwelijks laat verwoorden. Het raakt, ontroert en schokt de supervisant. Hij
heeft wel de behoefte om er woorden aan te geven, maar het lukt slechts stamelend,
waarbij het zoeken naar de woorden meer sprekend is dan dat wat de woorden zelf
zeggen.
Het derde facet van de stilte in het sublieme moment is het loslaten van (het zoeken
naar) de woorden en het opgaan in de beelden die zich aandienen. 8 Het betreft de
aanvaarding van het verlangen als werkelijkheid, de overgave aan het beeld dat het
innerlijk aanreikt als het eigenlijke ik. Het is de aanvaarding van de supervisant zoals
hij ten diepste is, zonder het te willen begrijpen of beheersen. We citeren hier Nijhoff
iets uitvoeriger:
terwijl inmiddels het beeld
van de schrijdende vreemdeling
langs de huizen verderging,
dat ieder sterveling daar
een visioen werd gewaar
van schier hemelse euphorie
De dokter, bijvoorbeeld, die
in de straat als huisdokter pas
een praktijk begonnen was
sinds hij als jong assistent
een ver strekkend experiment
had opgegeven omdat
hij er hoogstens droog brood van at, hem bracht de wilde muziek
terug in een stille kliniek:
hij zag zichzelf daar staan,
witte jas, rubber handschoenen aan:
in een kast langs de muur
spraken dingen van glazuur,
email, glas en metaal
een tintelende taal
van een achter alle kwaad
verrijzende dageraad.De rechter zag zich staan
zonder ambtsgewaad aan:
geen toga, geen muts, geen bef:
niet dan uit rechtsbesef
en met geheven hand
deed hij zijn eed gestand:
in naam der gerechtigheid
schold hij de zonde kwijt
en had eigen schuld bekend.De dame die niemand kent,
het kreng, zoals men haar noemt,
zag, zonder blouse gebloemd,
zich naakt als Diana staan
in een woud: een hert kwam aan:
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en toen zij zag hoe hij
knielde, knielde ook zij:
haar hand beefde, haar oog blonk,
nu zij levend water dronk. -

Ten slotte is er in het sublieme moment de terugkeer naar de realiteit. De erkenning
en acceptatie van het eigenlijke innerlijk vraagt om een confrontatie met de
feitelijkheid van het alledaagse bestaan, dat zich afspeelt ‘onder de zerk van vast
werk en dagelijks brood’:
Eén ogenblik had de geest
in vergezichten gedwaald
en was, door het oog van de naald,
als de kemel, binnengegaan.
In welk land kwam hij aan?
Op aarde. In eigen land. -

Het inzicht, het visioen brengt niet alleen verandering maar ook verantwoordelijkheid
met zich mee, namelijk om zich vervolgens ook overeenkomstig de eigen bestemming
te gedragen. Het is onmogelijk om nog achter het sublieme moment terug te keren.
Tegelijk lijkt het onmogelijk om er aan te voldoen. Dat maakt een mens stil en
bescheiden. Echter, niet iedereen wil dat en kan dat aan. Daarmee zijn we bij een
derde, minder positieve betekenis van de stilte, zoals die oplicht uit het gedicht: het
verzet.
De stilte van de afweer
Behalve de noodzakelijkheid van stilte om de stemmen van de wereld tot zwijgen te
brengen en de onvermijdelijkheid van stilte als taal van de bewegingen van het
gemoed in de ontmoeting met zichzelf, is er ook de stilte die voortkomt uit het gebrek
aan bereidheid om die betekenis te erkennen. In het gedicht wordt gesproken van ‘stil
verweer’. In het supervisiegesprek is er ook wel de stilte van de stugheid en de
defensie: de neiging om dat wat men weet, wat zich aandient en misschien zelfs
opdringt, nog even niet onder ogen te zien. De supervisant haalt zijn schouders op,
kijkt strak voor zich uit en mompelt iets.
In het gedicht lijken de mensen hun tweede natuur te prefereren boven hun, wat wij
noemden, ‘eerste natuur’. Het valt hen te zwaar om de betekenis van het inzicht mee
te nemen naar hun dagelijks bestaan. Liever maar weer terug naar zoals het altijd
was, liever de droom maar laten voor wat hij was, liever die man, die vreemdeling zo
snel mogelijk vergeten. Het lawaai van de straat heeft de voorkeur boven de stilte van
het inzicht. Tegenover deze houding staat de opstelling van de spelende kinderen in
de straat. Zij volgen de vreemdeling, al spelend, ‘op zijn schaduw trappend’ mee. Dit
brengt ons bij de vierde betekenis van de stilte.
De stilte van de ontmoeting
Wie een ander in de ogen ziet, stopt onwillekeurig met praten. Een andere taal dan
die van de woorden lijkt de communicatie over te nemen - de taal van de ogen, de
taal van de blik verdraagt zich niet helemaal met de taal van de woorden. Zo ook in
de ontmoeting van de vreemdeling met de kinderen:

De man had de kleine groep
kinderen die op de stoep
aan ’t spelen waren, bereikt. (...)
De schaduw hield halt. Onvervaard
sloegen zij de ogen op
en namen de vreemdeling op
die stil was blijven staan.
Nu zag hij hen ernstig aan,
het hoofd ten halve gekeerd.
Schoon niet verbouwereerd,
lieten ze elkaar niet los.
Als Klein Duimpjes in het bos,
stond nu het viertal daar
met de handen in elkaar
naar de steentjes omlaag te zien.
Het duurde een minuut misschien,
maar die een eeuwigheid was.
Toen deed de man een pas.
Met zijn vreemde, gestrekte gang
zag men - dit duurde niet lang hem spoedig de hoek omslaan.

In Het uur U bespeuren wij de boodschap dat ontmoeting met de ander alleen
mogelijk is als de ontmoeting met onszelf tot stand is gekomen; daarvoor moeten we
het kind in ons laten spreken. Zolang dat niet het geval is, zal de ontmoeting met de
ander op zijn hoogst een vreeswekkende confrontatie met onszelf betekenen, maar
eerder nog een afweer en vervreemding van onszelf.
Tot besluit
Supervisie brengt een overgangsgebied tot stand, waarbinnen twee schijnbaar
onverenigbare werelden - die van de functionaris en die van de persoon samenkomen, een tussenruimte waarin de mens de confrontatie tussen zijn innerlijk
(de eerste natuur) en zijn beroepsrol (zijn tweede natuur) moet aangaan. In deze
bijdrage hebben wij geïllustreerd dat het gedicht van Martinus Nijhoff een
inspiratiebron kan zijn voor het leren verstaan van de stem van de stilte op dit
snijvlak. Het beeld van een mens achter het raam die de man door de stille straat ziet
lopen, is een weerspiegeling van de lezer die zichzelf bevraagt en in die stilte het kind
in zichzelf ontmoet; zijn ongerepte, ware innerlijk. Dat is het ogenblik van de
stemloze kreet die roept: dát ben ik! Dat ben ik altijd geweest en dat is mijn diepste
bestemming! Wat voor de lezer van het gedicht geldt, geldt eveneens voor de
supervisant, die in een zelfreflectie als het ware in de spiegel kijkt. Het besef is zo
overweldigend, dat het stil maakt. Supervisie geven is die stilte verdragen en
verstaan.

De schoonheid en de diepte van het inzicht laten zich uiteindelijk - hoezeer supervisie
ook een verbale aangelegenheid is - niet in aardse woorden uitdrukken. Vandaar dat
Nijhoff zijn gedicht besluit 9 met:
Hoe mooi anders, ach, hoe mooi
/.../
Hoe mooi? De hemel weet hoe.
Maar dat is tot daaraan toe.
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Nijhoffs gedicht Het kind en ik vormt in veel opzichten een parallel van Het uur U. Dat geldt

zeker voor de laatste regels, waarin de ongrijpbaarheid van het inzicht wordt benadrukt: ‘Telkens
als ik even / knikte dat ik het wist / liet hij het water beven / en werd het uitgewist.’

