
Het belang van discours en macht in onderzoek

Gastcollege Master Kunsteducatie

Evert Bisschop Boele I  21-11-2020



Discours en macht
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“Reckwitz (2006) omschrijft discours als ‘gereguleerde representaties’ - als een gedeeld begrip 

van hoe de wereld nu eenmaal in elkaar zit, tot uiting komend in gedeelde praktijken, gedeelde 

manieren van doen en van praten. Discours bepaalt voor een deel ons denken, praten en doen, 

maar is bij niemand in eigendom. Het ‘overkomt’ ons. Het is gedeeld en daarmee includerend, maar 

heeft ook een sterk excluderende kant.”

“In discoursanalyse gaat het niet om onderzoek naar de plausibiliteit of zelfs de waarheid van een 

bepaalde positie, maar naar de herkomst ervan. Op welke aannames zijn de verschillende posities 

gebaseerd? Hoe zijn die aannames ontstaan? Vanuit welke (machts)positie in de samenleving 

worden die aannames gedaan?”

Discours oefent dus macht uit; die macht “is in fact locationless; it is decentralized, silent, 

inconspicuous, but all-pervasive” (Joas/Knöbl 2009:338).



Discours – of: discoursen?
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Synchroon perspectief: 

- Dominant

- Non-dominant

- Sub-dominant

- Anti-dominant

Diachroon perspectief:

- Opkomend

- Gevestigd

- Neergaand

- Residuaal



Discours en macht
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"Discoursanalyse helpt ons de impliciete veronderstellingen in ons denken op het spoor te komen. 

Daarom is het zo belangrijk. Het gaat niet alleen om het ‘ontmaskeren’ van het dominante discours 

en de macht. Het gaat er om de posities te begrijpen op grond waarvan opvattingen postvatten, en 

hoe verschillende discoursen met elkaar in de slag zijn.”

"Ons leven speelt zich af in de context van een voortdurende strijd om dominantie van elkaar 

beconcurrerende discoursen. Reflectie op hoe wij onze kunsteducatieve posities onvermijdelijk aan 

specifieke discoursen verbinden, maakt ons bewust van onze eigen vooronderstellingen en 

andermans blinde vlekken. Het doet ons beseffen dat aan elk generiek kunsteducatief verhaal een 

includerende, maar ook altijd een sterk excluderende kant zit. Het maakt ons bewust van 

machtsposities in ons werk én van onze eigen positie in die machtsposities. Juist in onderwijs, dat 

indachtig Pierre Bourdieu óók - als we niet alert zijn - de functie heeft van reproductie van 

bestaande sociale ongelijkheid, is dat soort bewustzijn cruciaal.”



Het dominante muzikale discours
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Voorbeeld 1a: “Anneke”
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De ‘ontmuzikalisering’ van het zelf

Ontmuzikalisering:

- - Zingen

- - Instrumenten spelen

- - Muziekkennis

- - Muziek ‘gebruiken’



Voorbeeld 1b: “Anneke”
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De ‘hermuzikalisering’ van het zelf

De biografie als een dramatisch traject:

1. Set-up: muzikaal willen zijn

2. Conflict: traumatische gebeurtenissen – drop-out gedrag en rebellie

3. Resolution: ‘coping strategieën’

- Herdefiniëren (“ik ben een bas”)

- Accepteren (“ik speel geen instrument”)

- Gehoorzamen (“ik wil goed kunnen zingen (les) van notatie”)

- Herformuleren (“ik ben vooral met geluid bezig”)

En dan: door het interview bewustwording van een leven ‘getekend’ door coping met een 

‘wezensvreemd’ dominant discours



Voorbeeld 2: 

Meer Muziek in de Klas
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“My contention is that, in not taking position in music education debates, MMK risks that in fact it 

does take position. It runs the risk of siding implicitly with dominant musical discourse and therefore 

in reproducing existing power structures and the ensuing inequalities.”
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Dominant discours in de 

cultuureducatie
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Ten slotte
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Wie spreekt hier?
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