Practical Sensible Leadership

Geleid door status
Dit is een gesprek geciteerd door W.R. Bion (Experience in Groups, Tavistock Publications, 1968)
waarin hij een voorbeeld geeft van een groep die nergens toe komt terwijl het er vriendelijk aan toe
lijkt te gaan. Het commentaar bij de statuswisselingen is van mij [Keith Johnstone]

Mevr. X: Ik had toch iets naars van de week, ik stond in de rij voor de bioscoop toen ik me
ineens niet goed voelde. Echt, ik dacht even dat ik flauw zou vallen of zoiets.
[Mevr. X probeert haar status te verhogen doordat ze een interessante medische
aandoening heeft. Mevr. Y overtroeft haar onmiddellijk.]

Mevr. Y: Je hebt nog geluk dat je naar de bioscoop kan gaan. Als ik al naar de bios kon
had ik niets te klagen, zou ik denken.
[Mevr. Z blokkeert nu mevr. Y.]

Mevr. Z: Ik weet wat mevrouw X bedoelt. Ik heb dat ook, alleen ik had niet eens in de rij
kunnen blijven staan.
[Mevr. Z heeft talent, ze steunt mevrouw X tegen mevrouw Y en tegelijkertijd claimt ze
interessanter te zijn, ze is er slechter aan toe. Meneer A grijpt in door ze allemaal in status
te verlagen, dit door hun conditie als iets normaals af te doen.]

Meneer. A: In zo’n geval moet je bukken. Daardoor stroomt het bloed naar je hoofd. Ik
denk dat jullie je duizelig voelden.
[Mevr. S verdedigd zich.]

Mevr. X: Niet echt duizelig.
Mevr. Y: Bij mij helpt het doen van oefeningen altijd wel. Dat is denk ik wat meneer A
bedoelt.
[Ze lijkt zich bij meneer A te voegen maar geeft impliciet aan dat hij niet in staat is te
zeggen wat hij bedoelt. Ze zegt niet ‘is dat wat je bedoelde?’ maar beschermt zichzelf met
typisch hoog-status vaag taalgebruik. Mevr. Z verlaagt nu iedereen, en verlaagt meteen
zichzelf om een tegenaanval te voorkomen.]

Mevr. Z: Volgens mij moet je je er overheen zetten. Maar dat is mijn probleem, ik heb geen
wilskracht.
[Meneer B grijpt in, ik vermoed vanuit lage status of misschien hoge status wat dan
mislukt. Dat is niet uit de woorden op zich af te leiden.]

Meneer B: Ik had zelf net zoiets, afgelopen week. Ik stond niet in een rij maar zat rustig
thuis toen…
[Meneer C kleineert hem.]

Meneer C: Je hebt nog geluk, dat je rustig thuis kan zitten. Als ik dat zou kunnen zou ik
niets te mopperen hebben. Wanneer je niet rustig thuis kunt zitten, waarom ga je dan niet
naar de bioscoop of zoiets?
Bion schrijft dat de algemene stemming positief en behulpzaam was. Hij voegt er aan toe dat “Het
vermoeden begon te ontstaan dat er geen enkele hoop was op positieve samenwerking binnen deze
groep.” Duidelijk genoeg. Wat hij hier had is een groep waarbij iedereen de status van de ander
aanvalt en onderwel zich vriendelijk voordoet.

Vertaling uit: “Impro, Improvisation and the theatre” – Keith Johnstone
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