


• Bart van Rosma len 

Het ongemak van stilte op het werk 

Zullen we even 
stil zijn? 
Als musicus en theatermaker werk ik met professionals aan ontwikkeling en 
organisatie in diverse branches. De vraag wat kunst kan bijdragen aan 
professionalisering heeft mij altijd gefascineerd. In dit artikel krijg je antwoord op de 
vraag of stilte in de kunst ons iets kan leren over stilte in het werk. Ik verken stilte
ervaringen en bronnen van stilte en vertaal ze naar interventies voor gewoon werk. 

Ik neem je mee naar de stilte in een theatraal gesprek zonder woorden en de stilte in 
de mythe van Orpheus , om vervolgens te komen tot een viertal aanwijzingen voor 
organisaties om met stilte als interventie te werken. 

Zullen we even stil zijn? 

Als ik die vraag in een w er~situat ,e, zoals 

een vergadering of ,verkover.'eg. stel is dat 

een stevige interve nt ie. I" stel voor o•n 
de cont inue strcom van gepraat en getyp 

even te onderbreken en nodig uit om even 

stil te zijn. De vraag breekt radicaal door de 

gewoon te heen. Dat doe je n,er: st,1 zijn op he1 

we rk. In een :raining waar ook persoonlijke 

ontw ikkel:ng aan de orde is, kun Je de vraag 

verwac hter:: o ja, even terugkeren biJ waar ik 

zelf ook alweer was. Ook aan tafel voor het 

ete :i vatt de vreerndhetd wel mee. Alleen de 

echt Jonge generaties kijken ervan op: wat 

gaan we precies doen, sul z;jn ? Maar in de 
p.-ofess,onele conlext is de vraag ·zullen we 

even stil z,jn' een ongewone V!aag. Er valt 

direct een ongemakkelijke stilte. De vraag is 

onrustbarend . Opgetrokk en wenkbra uwe n, 

speels of ernstig verzet en lacherigheid 

w orden d,re<:t i:1 ste:fing gebracht. Dat schort 

het besluit om het echt te doen op . Tijdw,nst. 

Ondernande iruimte. Waarom dan we ! en hoe 

lang had je gedacht? Blijven we ze zill ~n. z,jn 

w e in onszelf gekeerd of kijken we elkaar 

sorr-s ook aan. mag je w el dingen denken?. 

Er kome n hele ritsc ~ vragen op over w at de 

bedoeling is en hoe het ogenschijnli;k simpele 
voorstei ·zulien we even stil zijn' moet wor den 

uitgevoerd. En a.'s het lukt om de stan te 

maken, blijh het op verscnille nde plekken 

vaak om ust,g. Stil zijn !S een beetje eng. Stil 

z,jn schuurt. Er z,t voor veel mar.sen iets 

ongema kkelijks in. Wat is dat ongemak? 

Een gesprek zonder woorden 

Wat is dan dat ongemak? Kar. ecn ervt1ring 
u,t de kur.st verheldering brengen? De 

afgelopen jaren w as il< regelmatig actief 

als 'gespreksleider· in een gesprek zonder 

woo rden. Die gesprekken w erden uitgevoe rd 

,n l~et kader van 'Building Conversation ·. een 

ini: iat1ef van theatermaker Lot,e van den 

Bergh en vormgever Dé!än ', Sas. Vijft ien tot 

t1,,vint ig mensen publiek kopen een kaartje 
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voor deze 'voorstelling·. Ik neem ze eerst mee 

voor een Wl'lndeling naar de plek 'Naar w e het 

gesprek zonder wo orden zullen u,tvoe ren. 

Daar overleggen w e met elkaar hoe iang we 

het w llen doen, stil zijn. en hoe ver we uit 

elkaar gaan Zi1len in een cirkel. Tijdsduren van 

tw ee of drie uur z1j11 geen uitzondering. We 
zitten. We kiiKen. Totdat het wek kertje af loo;.,1. 

Dan ronden we . nog steeds in strlte, af en 

wan delen terug naar de piek van vertrek. Daar 

eten we 110 9 wat en praten we na. Het lijkt 

eenvoudig : gew oon flink lang st ii z,jn en een 

beetje kijken. Maar de ervaring orn het ie doen 
is uiterst indringend. 

WAt heb ik ervaren in d,t stil zij11 en in de 

ont moe: ing met de blik van de ander? 

• WoordeP. geven geen richt;ng meer, dltS 

het houvast raakt kvv,jt We betreden een 

andere wereld. een we,eld waarin we 

r.ret thuis zijn. Zoncler grenzen stappen 

we in het nier-w eten. of beter nog: het 

anders-weten . 

• Hoe verschillend oe deel nemers ook 

zijn . de vooroordelen , de bandjes en 

an: ipathicën van het hegin. vallen stu!< 

voor stuk w eg. Wat ik 7.1e gebeu fen is dat 

e, empathie en zelfs 'held e' voo: in de 

plaats komt. t111et een knipoog naar w at ik 

zoal gezien heb zou ik zeggen: liefde op 

het eerste gezicht doet het goed i., een 

gesprek zonder woor den. 

• Maar er is ook iets niet. Ik raak ook ,ers 

k11vij l . Want wie ben ik nog? Waar ben il< 

nog? De overgave aan het gesprek zender 

woo,d en gaat hand ,n hand met ,ets va., 
zelfverlies. 

• Tussendoor pr()l}9ren de deolneme:s 

alles orn eruit te komen : zuchton. lachen. 

bizarre gebä1en, ontregelir.g, relativering 

en zo meer. Dat is er allemaal op gericht 

om in coot rol te blijven \•vaar geen 

cont :ole meer is. 

Acl1ter<lf sp reken we ve1bazing uit. de 
geraal<theid en hoe w e 'erin' kw amen. 
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meegevoerd vverden, de ander toelieten en 

onszelf verloren. Vve zuchten nog eens extra 
hard. We zijn geraakt en bezien orszelf met 

nieuwe ogen. Gelukkig zijn we maar mooi oo 

11jd ontsnapt en met de schrik vn1geko1nen. 

Dat zijn de eerste waarnemingen. 

Niet omkijken 

Al Jaren houdt mij hot Orpheus-moment bezig 

ui'. de Griekse mytholog:e. Caarin zit een van 

de meest geladen stiltes die ik ken Eindelijk 

durf ,:,, mede aangewakkerd door de vraag 

van TvOO om dit artike' te schrijven, daarover 

een kleine voorstelling ,e n1aker., samen 

rneL theaLerscl11;jver Anouk Sale111ing /ook 

theaterdocent HKU en verbonden él,m het 

iecto:aat Kunst en Professionalisering). De 

voorstelling is bedoeld om als intervenlie in te 

zetten in werk- en leersitua'.1es. Ik neem u als 

Advieskwal iteit word gevraagd een 

'onorthodoxe interventie' in te brengen 
voor een kennisontwikkeldag (noveniher 

2017i, besluit ik de voorstelling Orpheus 

voor her. te spelen. We z1t:er. in een klei.-, 

zaaltJe. r,et g:oter dan een :1u1skamer, 1n een 

vergadercomplex 111 Houter., vlDk naast het 

spoor waarlangs de treir. raast. We doorbreken 

de code ·wor'<.shop· en zetten de stoeltjes 

in publieksopstelling. 1~ zet de grote borden 

met mijn tekeningen ïegen de muur. En we 

spelen. een grote stroom die ons rreevoert 

langs de verleiding, het vuur van de pässie, 

de naderende angst ,n de nacnt voora'gaande 

däri i1et huwelijk, t1et willen opsct1orten van de 

dageraad, de dag van het huwelijk, de dood 

van Euryd1ce en cie zwerftocht van Orpheus 

tot en me: het omkijken ... als in een kolkeno 

voortgaande stroom. Er is geen ontsnappen 

lezer mee in deze voorsteliing en schels orn te aan. 

beginnen kort het verhaal (zie kader) 

En in het stuk val, natuurlijk 'de' stilte waarom 
1 

ï Op dat moment 1s het stil. doodstil. Alsof het allemaal begon:1en was. Maar ook daarna. 

D 

het hele wereldtoneel stilstaa,, de adem 

inhoudt en in dut gruwelijke moment 

,oeschouwend aanwezig is. Dal moment 

waarin het noodlot wordt voltrokken. Het 

is peilloos en huiveringwekkend stil. Er zijn 

geen woor::Jen meer, er klinkt geer: muziek, 

er zi1n geen k!eurer, geen bewegingen, geen 

uitdrukkingen, geen herkenbare gevoelens, 

geen coherente gedächteri er i~ niet:; 

änders dan oie grondeloos duistere, alles 

overwoekerende en als vlam;s1en verterende 

stilte ... 

:)e stilte van Orpheus en ,n het ongemak 

ervar.. Het raakt, het schudt door el<aar. 

je voel, flat 1-et belangrijk is en je weet 

tegel Jkert•Jd n,et wat je ermee moet. 

De stilte van Orpheus, een onorthodoxe 
interventie? 

Als ik door de WetenschappeliJke Raad 

van ::Je Orde voor Organisatie Adviseurs 

in samenwerking met het Platform 
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na stotteksten en muziek, blijft het stil. Daar 

zi:t0n we can. leder van ons op zijn cigc1 

manier geraakt. Wat was ook weer de vraag? 

Wat doe je riermee op je werk? Eindeloos 

lang lijkt die stilte te ciuren Dan komer: een 

voor een de stemmen: 'ïk was de vraag 

helemaal kwijt. Heb geen seccnde meer aan 

werk geoacht." "IK voelde dat ik me overga!, 

ge:aakt werd. En nu weet ik niet wat ik moet." 

"Ik voelde weer wie ik zelf ben. Wat ik zelf 

l'eb meegemaakt. Ik voel me als 'mens· 

aangezet." 

Elke stem zegt en belicht iets anders in een 

rr,e"gsel dat wordt gevormd door geraaktheid, 

er helemaal in te zijn meegevoerd, en 

ongemakkelijkheid over het waartoe en hoe 

nu verder. Sommige deelnemers proberen 

ons vragen te steller,: waarom heb 1e ons in 

publieksopstelling gezet} Wat ;s de bedoeling 

van de tekeningen) IVlaar we zeggen nog even 

niets. Ik vraag of ze zelf hun gesprek willen 

voeren . 

Een oud tragisch verhaal dat onafwendbaar 
eindigt in stilte 

Op de grote dag dat Orpheus, de zanger-dichter 

uit Thracië met zijn geliefde Euridyce in het 

r.uwelijk zal treden. slaat het noodlot toe. Een 

giftige slang bijt Euridycc in haar voet. Ze sterft 

ter plekke, tot afschuw en verbijster ng van alle 

aanwezigen. Wat een groots leest had moeten 

worden, loopt uit op een ramp Orphe-.:s is ten 

eir.de 1aad. Hij Lwerft tevergeefs door de wereld 

om zijn verloren geliefde terug te vinden. Ten 

slotte besluit h,j de toclit te wagen waai geen 

levende hoort te gaan: de onderwereld . 

Door zijn zang er: snarenspel vermurwt hij de 

waci1ter van de S!yx , oie normaal slechts de 

doden overzet. Aar. gene zijde aangekomen, zet 

hij zijn tocht voort totdat hij voor de kon·ng en de 

- -

WETENSCHAP 

koningin van de onderwereld staat. H;1 zet hen voor de keus· "Of jullie geven rn11 Euridyce 

~ce en een dode keert terug onder de levenden, of 1k Orpheus. een lever:de, blitl hier 

aan haar zijde in 'let rijk van de doden " Uiteindelijk kriig: OrpheL;s tot zijn gro,e vreugde 

Eundyce mee terug. Er is slechts een voorwaarde aan verbonden. Op het lange smalie pao 

van de onderwereld naar de wereld van de levenden mag Orpheus r.iet omkijken. 

éven later op dat pad aangekomen wordt Orpheus echter door i•N1ifel bevarigen. Loopt 

E.ur1dyce wei echt ach:er hem? Ze stelt hem gerust. Ja, ze is bij nern en blijft bij hem. 

Maar kijk niet om, zegt ze hem Even verderop wordt 01pheus voor de tweede keer door 

011ge'.ustt1eió overmand. "Je bent er toch wel echt Euridyce )" ·· Ja Orpheus, maak je geen 

zorgen. Ik ben er. Vlak achter je " Orpheus laat zich susser1. Dan, b;jna aën het einde van 

hei pad gekomen, slaat de twijfei voor de derde keer toe. "Euridyce ben ie er nog?" En 

precies op het moment dat Eur:dyce bevestigend wil antwoorden, kan O,pheus Lich niet 

langer inhouden en kijkt hij om . Een ondeelbaar ogenblik staan Le zo: oog in oog . Dar. stort 

Euridyce onomkeerbaar terug in de onderwereld en gaat daarin voor eeuwig verloren. 

Pas na een tijdje praat 1k weer mee. Wat ik 

zeg ,s niet vooraf bedact11, maar wat :-ipkomt 

vanuit de stilte. \/Vat ik mi;zelf hoor zeggen 

is dat de kunst vaak een nutteloos karakter 

heeft. Het dient niet ergens toe. Stilte is een 

onorthodoxe interventie. Die hebben we 

sterk uitvergroot, zeg maar gcdra1nat,seerd, 

door er een voorstelling over te spelen. En 

daar zitäen we :-iu: geraakt, open. midden in 

het niet-weten van die stilte, zender terug te 

kunnen vallen op een gewoonte hoe hierrnee 

om te gaan, zonder protocol var: opzet en 

bedoe iir,g, midde11in zowel de kwa i1te1t als de 

ongemakkeli:kheid daarvan. 

Dan zetten we het waardevolle gesprek voort 

en benoemen wc zowel manieren om bij de 
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stil,e zelf stil te staan als meer instrumentele 

verbindingen te leggen naar hoe verde.-. 

Vier aanwijzingen 

De verkenni11gen :iierboven ·...vil ik ten slotte 
laten uitmonden in vier aanwijzingen om er in 

de praktijk mee om te gaan. 

1. Vertel een verhaal tot aan de stilte en 

blijf daar 

Hoe kom je erin, in een diepe, geladen en 

gedee,de stilte~ De kunst kim helpen. want die 

brengt ons letterlijk in 'vervoering'. De 'kunst' 

in zijn eenvoudigste vorm 1s het venelle,i 

van een verhaal. Dat doen geeft toegang tot 

een andere wereld. Daar zijn flll(iere vormen 

Stilte voert ons mee naar waar we het 
niet precies weten 

van kennen en eNaren ar1n de orde dan in 

de 'gewone· wereld van het werk. Dat doet 

wat met ons 1 Kijk maar naar Orpheus: hoe 

waardevol het is da, h1J zich herenigt met 

Euridyce. Maar net als in de mythe is er ook 

een probleem. We kunnen dat ·andere' niet 

zomaar meenemen 11aar de gewone wereld. 

Toch naar die stilte gaan en claar even blijven, 

is op de grens staan. Het woord ·voliedig' 

komt op voor ciie s,ilte. Een stlte met een 

merkwaardige dubbelheid van zowel ·vol' ais 
ïedig' Zijn. 

Doen.· experimenteer zelf eer.s met het 

vertellen of voorlezen va,1 een verhaal. 

Bijvoorbeeld liet Orpheus-ver:iaal. Dat 1s zo 

geschreven dat het die dubbelzir.nige stilte 

oproept. Experimenteer met die stilte. 

2. Schort het klappen op 

Waarom klappen we als een mooi muziekstuk 

ten einde is en de stilte intreedt, waarom 

blijven we ciaar niet rustig even 1n ·even niks'? 

Waarom produceren we zo'n br1k herrie in die 

natuur ifke stilte waarin de muziek ten einde 

loopt? Dat klappen lijkt een eerbetoon aan de 

musici. maar tiet is ook een bezwering. Om 

·eruit' te komen. Uit de ban te kome11. Je zou 

er anders eens 'in' kurmen blijven. Dat kan 

niet. De muziek voerde ons mee naar plekken 

waar we norn1aal 11iet kunr:en komen. Nu 

moeten we ons losmaken van de muLiek en 

alleen verder, zoals Orpheus Euridyce moet 

loslateri Klappen in de stilte is als lllaiferi in 

het donker. Verdrijven wat eng e11 duister is. 

Doen: oefen met het uitstellen van 'klappen'. 
Waarbij 'klappen· eeri metafoor is voor alle 

activiteiten die we doen om niet bij de stilte te 

blijven: meteen een vraag stellen, druk praten, 

roe;:,eri ·en nu wee.- aan het we.-k·. Advies: 

opschorten daarvan. 

3. Laat de stilte leiden tot maken in plaats 

van praten 

Vaak komen we na een interventie, welke 

interventie dan ook. in kleine of grotere 

groepjes in gesprek. We praten erover. 

Wisselen uit en delen dat weer met andere 

groepjes en zo verder. Dat wat spreekt in 

de stilte zijn niet de ·gewone' woorden. De 

uitnodiging bij stilte als interventie is orn dat 

eens niet te doen. Het is kracl1tig om de 

sterke indruk die toch wordt opgeroepen wel 

vorm te laten krijgen, maar dan in de andere 

talen zoals in de kunsten. Daar hoef je geen 

expert in te zijn' 

DoP.1:: nodig na afloop van een interventie uit 

tot tiet maken van 'iets': een aantal n1eer of 

minder po~tische zinnen, het schetsen va11 

een beeld, een opstell ng van spulletjes. En 

dat dan natuurlijk doen ir. stilte. 

4. Wat is jouw Orpheus-moment? 

De oude Grieken waren er goed in: het 

opvoeren van de tragedie. De piin van het 

verdriet werd er niet minder om, maar het 

hiel;:, wel orn die een plek te geven Het 

vertellen over het tragische, hel later: vallen 

van een tragisch geladen stilte, kan de 

aanleiding zi,n orn erop door te gaan. Het 

vertellen van een verhaal opent een ruimte 

waarin ook andere verhalen kunnen klinken. 

Het werken met stilte helpt ons om daar actief 

bij stil te staan Een afscheid te vieren in plaats 

van weg te moffelen. Het onmogelijke uit te 

spreken. uit te spelen ir: plaats van te sussen. 

Doen: laat mensen elkaar veri1alen vertelien; 

levensverhalen, organisatieverhalen, 

bijzondere anekdotes die geraakt hebben. 

En laat Le in stille ervaren wat die verhalen 

oproepen, zonder gelijk tot nabeschouwing of 

applaus over te gaan. 

In ongemak verblijven 

Stilte is geen makkelijke interventie. Stilte 

voe.-t ons mee naa.-waar we tiet niet precies 

weten. waar we de gewoonte van het 

hande:en, de richting van doelen en resultaten 

en de helclerheld van het protocol tijdelijk kwijt 

zijn. 

Was het stom van Orpheus om stil te staan 

en om te kiJken? Hij had dat toch gewoon 

even kunnen bedwingen~ Of was het anders 

en moest Orpheus wel - en was het zowel 

dapper als onvermijdelijk om te doen: zijn 

eigen lot in de ogen te kijke11 ~ Die onoplosbare 

ambiguïteit ligt in de stilte besloten. En 

daarom is 'let zo waardevol daar bij tijd en 

wijle te verblijven. In dat ongemak. Daarmee 

te zijn. Daarna ga je verder Zoals Orpheus zich 

ten slotte omdraaide en ziJll weg vervolgde. En 

zijn spel en zang tot ons kwam.• 
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