
7

 .  

Inleiding

“Er is geen spat veranderd”

In de prachtige documentaire I am not your negro, geënt op een onvol-
tooid werk van James Baldwin, gaat het over drie Amerikaanse burger-
rechtenactivisten die werden vermoord (Martin Luther King, Malcom 
X, Medgar Evers). Baldwin krijgt er op een gegeven moment de vraag 
voorgelegd “ ‘Waarom zijn zwarte mensen niet optimistischer?’ Want er 
was toch al zoveel bereikt, slavernij afgeschaft et cetera. De documentaire 
zelf beantwoordt de vraag door archiefbeelden van de demonstraties van 
ruim vijftig jaar geleden te mixen met recente beelden uit Ferguson. 
Boodschap; er is geen spat veranderd.”1 

Dit wordt geen leuk boek. Het gaat over macht en machtsverhoudingen tus-
sen mensen in de meest enge betekenis en werking van macht, het dwingen 
van mensen met geweld en/of met bevelen (deel I). Vervolgens bespreekt 
dit boek allerlei vormen en variaties van slavernij en verslaving als de meest 
uitgesproken effecten van die gewelddadige, bevelende, dwingende mach-
ten (deel II). De plot van dit boek draait om het historische kantelpunt 
– dat is niet één moment, maar een periode van zo’n twee eeuwen – van 
“er is toch al zoveel bereikt, slavernij afgeschaft et cetera.” Wat is er na het 
wereldwijd afschaffen en verbieden van slavenhandel, (bezits)slavernij en 
dwangarbeid met de dwingende machten en met verslaving gebeurd? Zijn 
zij verdwenen en ingeruild voor vrijheid, gelijkheid en democratie? Is met 
slavernij alleen de gewelddadige werking van machten afgeschaft, maar zijn 
dwingende bevelsmachten overal nog volop aan het werk? Zijn macht en 
verslaving misschien dan niet verdwenen, maar wel wezenlijk veranderd? 
In wat dan? Of is er onder die deken van verhalen over het verdwijnen van 
slavernij en over de opkomst van vrijheid en gelijkheid voor iedereen geen 
spat veranderd? (deel III)

1 Arjen van Veelen (2017) ‘Vaarwel rebel met de chipszak’ NRC 13 mei 2017, 
p.20: over de dood van Edward Crawford, de man, afstammeling van neger-
slaven/mens van kleur/Afro-Amerikaan en activist die in de zomer van 2014 
in Ferguson tijdens straatprotesten tegen politiegeweld een traangasgranaat 
oppakt en teruggooit naar de politie. 
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Om te kunnen blijven balanceren tussen pessimisme, realisme, optimis-
me en idealisme, maak ik gebruik van een in elke machtsverhouding en 
in elke slavernij werkend tegen-perspectief van de mensen die gedwongen 
worden om zich te laten gebruiken en om te gehoorzamen: de kinderen, de 
vrouwen, de slaven, de onderworpen bevolkingsgroepen of volkeren, ieder-
een die in overgave dienstbaar en dienend moet leven, iedereen die onder 
dienstbevel moet werken. In dat tegenperspectief werkt een ingewikkelde 
manier van tegen-de-macht-handelen. Ik weet niet of ik het een begrip, 
een beginsel, een idee, geloof of hoop moet noemen, en heb het in de on-
dertitel maar opsommerig samengevat met de woorden ‘verzet, bevrijding 
en vrijheid’, waar je ‘verlossing’ nog aan toe zou kunnen voegen. Van dat 
tegen-handelen en tegen-perspectief probeer ik ook in mijn eigen methode 
van analyseren, kritiek en scepsis gebruik te maken. Daarmee ga ik in dit 
boek proberen de overheersende verhalen te ondervragen en open te bre-
ken; de verhalen over macht en recht, over slavernij en bevrijding, en over 
de vrijheid en de gelijkheid die er na de bevrijding gekomen zouden zijn. 

1. Private en publieke politieke macht en slavernij

De aanleiding van dit boek was een serie lezingen over vaderlijke macht en 
over de macht van bazen en managers in bedrijven. De op het eerste gezicht 
niet-politieke figuur van de vader en zijn vaderlijke macht, de niet-politieke 
figuur van de heer, baas en leider van een huishouding of bedrijf, en de 
transpolitieke, religieuze figuur van de almachtige vader – die christenen 
gebruiken als God – heb ik als breekijzer gebruikt om de lang (s)lopende 
discussies binnen de politieke filosofie over macht als juist wel/niet politiek, 
als juist wel/niet geweld, als juist wel/niet de wet, als juist wel/niet soeverein, 
open te breken. Dat bood me ook de gelegenheid om het dogma van ‘het 
primaat van de politiek’ naast me neer te leggen. 

Ik gebruik hier een ander axioma: het primaat van het sociale hande-
len. Macht, of beter gezegd machtsverhoudingen en ook slavernij en versla-
vingsprocessen bekijk ik louter als (vormen van) sociaal handelen. Zij komen 
overal voor waar mensen met elkaar leven, elkaar iets aandoen, met elkaar 
aan het handelen en aan het werk zijn. Overigens doen mensen veel meer 
samen, met elkaar en elkaar aan dan alleen machtsverhoudingen aangaan 
en elkaar verslaven, maar daar richt dit boek zich niet op. De mooie Ne-
derlandse termen voor dat ‘overal’, waar mensen met elkaar, aan elkaar 
en samen iets doen, zijn ‘samenleving’ of ‘gemeenschap’. Die termen zijn 
echter te mooi om zomaar, quasi neutraal te gebruiken in een verhandeling 
over macht en slavernij, want dat zijn zaken die maar al te vaak ervaren 
worden als gruwelijke, asociale, gewelddadige, gemeenschapsvernietigende 
en ontmenselijkende praktijken van machtswellustelingen en slavendrijvers. 
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Bovendien zijn samenleving en gemeenschap de laatste twee eeuwen door 
het tegenover elkaar stellende hokjesdenken van sociale wetenschappers, 
filosofen en moralisten uit elkaar gedreven: de coherente, collectieve ge-
meenschap en haar zin (community, Gemeinschaft) staat nu tegenover de 
geïndividualiseerde, verscheurde samenleving of maatschappij en haar ge-
win (society, Gesellschaft). Ook de term ‘sociaal’ heeft daar onder geleden. 
Om alle morele en begripsverwarring te vermijden, zal ik de termen ‘so-
ciaal’ en ‘samen’ alleen maar gebruiken als synoniemen voor ‘interactief ’. 
Als algemene term voor het overal, de ruimte, de plaatsen en tijden waarin 
mensen altijd met elkaar – uiteraard sociaal of interactief – aan het handelen 
zijn, en dus ook machtshandelingen verrichten, gebruik ik verder de term 
‘wereld’.2 Voor de in tijd en plaats verschillende groepsvormen en groeps-
patronen, die dat sociaal handelen in de wereld heeft aangenomen, gebruik 
ik de term ‘cultuur’.3 De (disjunctieve) tegenstelling gemeenschap versus 
maatschappij vervang ik daarnaast door het (conjuctieve) onderscheid pri-
vaat en publiek. ‘De politiek’ of ‘het politieke’ neem ik als een vorm van 
handelen die onderdeel uitmaakt van de publieke ruimte; de term ‘politiek’ 

2 Ontleend aan Hannah Arendt (1958) The Human Condition. (o.a ‘Prologue’, 
§23 en §35). World, onderscheiden van earth, is bij haar eerst en vooral the 
realm of human affairs (p.247); aan deze definitie houd ik verder vast. De idee, 
dat handelen (action) per definitie samenzijn of met elkaar zijn is (being/living 
together), ontleen ik aan hetzelfde boek van Arendt, maar ik volg haar niet in 
haar nogal strikte onderscheid tussen handelen als met elkaar zijn, en arbeiden 
(labor) en maken (work) als ook wel samen iets aan het doen zijn, maar niet 
echt (vrij) samenzijn; ik volg haar daarom ook niet in haar depreciatie van 
het sociale handelen (the social) en in haar positieve waardering van vrij met 
elkaar handelen = action als politiek en macht (action is the political activity par 
excellence (p.9)). 

3 ‘cultuur’ heeft hier de algemene, niet waarderende betekenis van in verschil-
lende tijden en op verschillende plaatsen empirisch waargenomen patronen 
of manieren van samenleven, met elkaar omgaan en dus ook van machts-
handelen, van welbepaalde groepen mensen in de (mensen)wereld. Culturen 
kan door sociologen ook vertaald worden in gemeenschappen, samenlevin-
gen of sociale systemen, historici spreken hier ook wel over beschavingen of 
tijdperken, antropologen over volkeren of stammen, religiewetenschappers of 
theologen over religies of geloven. In deze betekenis van cultuur kan er geen 
sprake zijn van cultuurloze samenlevingen of volkeren. Dat culturen zich kun-
nen verspreiden en ontwikkelen, en kunnen opkomen en ondergaan is een 
standaard gegeven van het historische en ontwikkelings-/evolutiedenken. Dat 
culturen op elkaar inwerken wordt algemeen aangenomen; of zij met elkaar 
zullen, kunnen of moeten botsen is sinds het verschijnen van het boek van 
Samuel Huntington (1993/1996) The Clash of Civilizations een favoriet ge-
spreksonderwerp.
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wordt verder alleen maar gebruikt om het (machts)handelen van een staat 
of overheid aan te duiden, wanneer dat onderscheiden moet worden van 
ander (machts)handelen in een publieke groep, gemeenschap, samenleving 
of maatschappij.

Toegepast op macht en slavernij ga ik ervan uit dat zij deel uitmaken 
van zowel de private als de publieke patronen van interactief handelen, die 
overal in de wereld, in allerlei culturen plaatsvinden. Dat lijkt triviaal, maar 
zelfs als dat zo zou zijn – wat niet het geval is, zo zal ik laten zien – dan nog 
is het voor een begrip van wat machten en verslavingsprocessen doen en 
aanrichten best belangrijk om eerst hun bijzondere vorm van sociale inter-
actie bloot te leggen en vervolgens de verschillende vormen, constellaties, 
figuren, samenhangen van machten en van slavernijen te ontleden. Dat is 
niet alleen belangrijk om te kunnen snappen waar we het over hebben, maar 
allereerst van belang om het tegen-handelen in machts- en slavernijverhou-
dingen te kunnen zien, begrijpen en waarderen. Het onderscheid tussen 
privaat en publiek helpt hier, eerst om een en ander te ontrafelen, en dan 
om te laten zien hoe verknoopt machten, verslavingsprocessen en het verzet 
ertegen in elkaar zitten.

 Toen en nu; macht en slavernij

Maar er is meer aan de hand. Er leeft nu een wereldwijd verbreide over-
tuiging dat er een groot verschil is tussen macht en slavernij van toen en 
nu. Toen was er slavernij, nu is zij afgeschaft. Toen was zowel in private als 
publieke machten het gebruik van geweld en fysieke onderdrukking heel 
normaal. Nu vindt men het gebruiken van geweld gewoonweg gruwelijk 
en wreed, en is het alleen in noodgevallen toegestaan. Onderdrukking en 
onderwerping zijn nu vervangen door zelfbeschikking. Toen waren gehoor-
zaamheid, onderdanigheid en lijdzaamheid deugd en plicht van bijna ieder-
een. Nu zijn vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking recht van iedereen. Om 
te begrijpen wat dat allemaal betekent, wat er veranderd is, of dat er mis-
schien geen spat veranderd is, is dit boek opgedeeld in een toen-deel (deel I 
en II) en een nu-deel (deel III).  

2. Werkwijze en inperkingen

Door zijn focus op macht en slavernij roept dit boek al direct een nogal 
eenzijdig beeld op van de menselijke werkelijkheid, de wereld. Dat beeld 
wordt verder ingeperkt – of is het een uitbreiding? – door het axioma van 
het sociale, interactieve handelen, dat de waarheid en waarde van alles wat 
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er is, bestaat, denkt en leeft in de (mensen)wereld reduceert tot wat mensen 
met elkaar doen. 

 Sociologisch reductionisme: interactief handelen

De praktische filosofie ziet of kadert alles wat er in de (mensen)wereld 
bestaat en gebeurt als handelen of doen (praxis), of als resultaat van dat 
handelen, dan heet het handelen ‘maken’ (poiesis). Ook denken en weten, 
spreken, voelen en gewoon (jezelf) zijn van mensen worden hier als hande-
lingen opgevat. 

In de sociale, juridische en politieke analyse van dat handelen worden 
vervolgens al die menselijke gedragingen (zoals menswetenschappers ze 
graag noemen), gebeurtenissen (zoals sommige historici ze graag noemen), 
systemen of processen (zoals maatschappijwetenschappers en historici ze 
graag noemen) en hun resultaten enkel bekeken als sociale handelingen, dat 
is als interacties of wisselwerkingen4 met andere handelende mensen. Dit be-
tekent dat iedere menselijke handeling of gedraging op een of andere wijze 
altijd ook iets met andere mensen doet, reageert op wat andere mensen 
doen en dat die andere mensen weer reageren op wat die handeling doet. In 
tegenstelling tot de fysische, geologische, biologische aarde – waar ook de 
diersoort homo sapiens rond(g)raast – waarvan men zegt dat daar oorzaak 
en gevolg regeren, en waar geldt: actie is reactie, gaat het in de op elkaar 
reagerende, sociale wereld van handelende mensen om wisselwerking of ge-
meenschap. Daar geldt: actie is interactie. 

Dit betekent dat er binnen interactief handelen geen sprake is van deter-
minisme. Wat dat handelen dan wel bepaalt of beschikt, daarvoor worden 
allerlei woorden, begrippen en ideeën gebruikt: ‘kans’ (Weber), ‘noodlot’ 
(stoïcijnen en hun vele volgers), al of niet vrije ‘wil’ (Romeins recht, Augus-
tinus en heel veel christelijke en geseculariseerde gelovigen), ‘de wil/wijs-
heid/voorzienigheid/macht van God’ (heel veel monotheïstische gelovigen), 
‘morele vrijheid’ (Kant en zijn volgers), ‘onvoorspelbaarheid’ (Arendt), 
‘doelen en bedoelingen’ (Aristoteles en zijn volgers) en soms ook ‘macht’. 

Handelen, werken (economie), samenleven en politiek zijn uiteraard in-
teractief, maar ook denken, kennen, spreken, vragen, bevelen, communice-
ren en redeneren – inclusief alle kunstmatige hulpmiddelen (de symboli-
sche orde) die daarbij gebruikt worden – zijn in dit perspectief vormen van 
met elkaar handelen, dus interacties. Zelfs het (biologische) leven van een 

4 In ‘Tafel van Categorieën’ onderscheidt Kant (1781/87) binnen de categorie-
engroep van de relatie, naast inherentie en causaliteit, als derde de afzonder-
lijke categorie van de Gemeinschaft (Wechselwirkung zwischen dem Handelenden 
und Leidenden), zie Kritik der reinen Vernunft. (alle edities), pagina A 80/B 106.
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lichaam, de hersenactiviteiten en/of het zielenleven van mensen zullen – als 
zij al ter sprake moeten komen – alleen maar als sociaal interactief handelen 
opgevat worden. 

De onderwerpen van dit boek: macht en slavernij, verzet, vrijheid en 
bevrijding zijn in dit perspectief uiteraard sociale, interactieve handelingen. 
Dat lijkt nogal vanzelfsprekend, maar toch leidt het al direct tot een aantal 
problemen: macht, slavernij en ook vrijheid worden heel vaak als (noodlot-
tig) gegeven of toestand van het menselijk bestaan, of zelfs als een natuur-
lijk, aangeboren of ingeschapen kenmerk van (bepaalde groepen) mensen 
ervaren en opgevat, en niet als een resultaat van hun wederzijds interactief 
handelen. 

 Methodologisch individualisme: handelende personen 

In alle groepen, gemeenschappen, massa’s, instituties, sociale systemen of 
netwerken kunnen op elk moment individuele mensen waargenomen en 
aangewezen worden die daar iets aan het doen zijn. Sociaal interactief han-
delen van en tussen mensen bekijk ik daarom zo veel mogelijk vanuit het 
perspectief van individuele mensen, die – uiteraard samen, met elkaar – 
sociaal aan het handelen zijn en/of behandeld worden. In het sociologisch 
jargon heten mensen die iets doen ‘actoren’ (agents), in het juridische – vaak 
ook door filosofen gebruikte – jargon heten zij ‘personen’ of ‘subjecten’. Ik 
zal verder consequent over handelende mensen als personen spreken. In de 
westerse Latijnse traditie duidt men met ‘persoon’ precies de rol aan die 
individuele mensen – en soms ook groepen mensen of instanties – spelen als 
zij sociaal interactief handelen. 

De (te)veel gebruikte term ‘individu’ vermijd ik welbewust, omdat in-
dividu in de betekenis van uniek, individueel, handelend mens tegenwoor-
dig bijna reflexmatig geassocieerd wordt met (neo)liberaal individualisme 
of met de zogenaamd moderne of seculiere individualisering van mensen, 
die hen van hun gemeenschap en gemeenschapszin zou beroven (zie ver-
der hoofdstuk 8). Bij interactief handelende personen gaat het nooit om 
mensen die alleen maar individueel, op zichzelf en voor zichzelf iets zouden 
doen. Er is altijd sprake van wisselwerking en gemeenschap, of de betrokken 
mensen nu egoïstisch, solistisch, asociaal, dwingend, gewelddadig, bevelend 
handelen, of juist empathisch, solidair, sociaal, democratisch, geweldloos 
handelen. Ook de in de filosofie vaak gebruikte term ‘subject’ vermijd ik 
liever, omdat deze term mensen, de mens en soms hele groepen mensen of 
de mensheid, nogal zwaar optuigt met een gesloten zelfbewustzijn waarbin-
nen een eigen redelijke wil en verstand aan het werk zijn, en er allerlei eigen 
bedoelingen of zingevingen gevormd worden, die vervolgens als ‘maar’ sub-
jectief tegenover een of andere ‘objectief ’ geachte werkelijkheid, waarheid 
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of doel gesteld worden. Daarmee wordt de indruk gewekt dat individue-
le (groepen) mensen, geïsoleerd van andere (groepen) mensen, op en uit 
zichzelf, vanwege een unieke eigen bedoeling of belang, als eigen Ik of Zelf 
zouden kunnen handelen, spreken en denken. Het sociaal reductionisme 
en methodologisch individualisme ontkent dit alles niet op voorhand, maar 
neemt het alleen maar serieus voor zover zij sociale handelingen van en 
tussen personen zijn of voor zover zij een uitgesproken rol spelen in sociale 
handelingen.5 

Voor het tegendeel van een actor, dat is een mens, die behandeld wordt 
– de handelingen van anderen moet ondergaan of door dat handelen ge-
troffen of geraakt wordt – bestaat er niet één duidelijk woord. Kant (zie 
noot 4) noemt hem der Leidende, andere namen zijn: patiënt, slachtoffer, 
vaak ook slaaf, meer abstract heten ze dan object of zaak. In de interactieve, 
wisselwerking benadering van sociaal handelen staat echter voorop dat ook 
zij allereerst handelende personen zijn of zouden moeten zijn, zelfs als zij 
alleen maar lijken te lijden, niet handelen of niet reageren op de behande-
ling die zij ondergaan. De analyses van macht en slavernij, van bevrijding en 
vrijheid, van mensenrechten en gelijkheid zullen nader bespreken tot welke 
problemen zo’n activistische benadering van ieder mens als interactief han-
delend persoon kan leiden. Nu merk ik alvast op dat zowel het recht als de 
interactieve sociale handelingstheorie – die beide mensen zien als handelen-
de personen – dat meestal doen als reactie op het problematische bestaan 
van mensen die geen handelende personen kunnen of mogen zijn (onmon-
digen, handelingsonbekwamen), of die als zaak behandeld worden (slaven). 

 Moreel handelen 

Voor elke handeling en interactie geldt dat ze (meer of minder) goed/juist 
dan wel slecht/fout gedaan kan worden. Verder doet, realiseert, produceert 
of veroorzaakt elke handeling iets van waarde, dat een goed of het goede, 
dan wel iets slechts of het kwade kan zijn. De betrokken personen kunnen 
daarbij goede of slechte bedoelingen, motieven of belangen hebben, en die 

5 Ik volg Max Weber (1922) in zijn definitie van sociaal handelen (Wirtschaft 
und Gesellschaft. (Tübingen: Mohr, 1980; p.1 en p.11 ev.) maar ik reduceer 
wat hij in dat handelen ‘subjectieve betekenis’ noemt (p. 1-11) tot woorden 
of termen die mensen voor of bij dat handelen gebruiken, dat is uitspreken. Ik 
vat die woorden of uitspraken zelf ook weer op als (symbolische) sociale han-
delingen. Bovendien beschouw ik die woorden niet als alleen maar subjectief 
(‘dat zijn jouw woorden’) maar als elementen van een wel bepaald en geregeld 
spreeksysteem (discours of discursieve formatie) dat in een cultuur of door 
een (grote) groep mensen gebruikt, geschreven en gesproken wordt. 
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kunnen mede voortkomen uit hun goede dan wel slechte levenshouding en 
handelingsvermogens (karakter, deugd). Ten tenslotte – of allereerst? – kan 
bij bijna iedere handeling en interactie gevraagd worden of zij geboden, 
toegelaten, dan wel verboden is. 

In elke handeling, sociale interactie, in alle sociale verschijnselen, ge-
beurtenissen en feiten zijn een of meer van deze vijf morele waarden en 
waarderingen aanwezig. Elk van de handelende personen maakt daar in 
zijn handelen ook gebruik van, maar kan dat op zijn beurt heel verschillend 
doen. Het verschil in moreel perspectief is altijd meegegeven in persoonlijke 
interacties, omdat er verschillende mensen bij betrokken zijn. Een beroep 
op een ‘objectieve waarheid’ en/of een algemene ‘hoogste waarde’ kan dat 
verschil – geschil – meestal niet beslechten. Een beroep op een derde per-
soon, die buiten de betrokken interactie staat, kan hier vaak wel helpen. Als 
recht, rechtspraak, wet en god is die derde persoon of instantie zelf onder-
deel geworden van het sociaal, interactief handelen. In de machtsanalyse 
van deel I zal hij optreden in de figuur van de rechter. 

Wat macht en slavernij doen en aanrichten wordt – zeker in het nu – 
vaak gewaardeerd als slecht of zelfs als het kwaad bij uitstek. In de analyses 
van macht en slavernij, van bevrijding, vrijheid en verzet zal enige afstand 
genomen worden van de morele waarden en waarderingen van wat mensen 
zoal met elkaar doen, juist om de verschillen in perspectief tussen de be-
trokken personen ruimte te geven en te waarderen. Dat betekent niet dat 
er dus sprake is of moet zijn van een waardevrije, zogenaamd zakelijke, of 
niet ethische analyse of beschrijving van het sociaal handelen, maar alleen 
dat de vooringenomen waarderingen en waardeopvattingen van de auteur 
opgeschort worden. Om dat vol te houden, doe ik een beroep op het in de 
filosofie bekende scepticisme en nominalisme, en de – vooral aan het recht 
ontsproten – historiserende, casuïstische begripsanalyse. 

 Filosofische reductie: sceptisch nominalisme 

Eerder is van verschillende zaken, zoals individu, persoon, subject, actor, 
maar ook: macht, slavernij en vrijheid, gezegd dat het woorden, termen of 
begrippen zijn. Dat zal in dit boek met allerlei zaken gebeuren. Om onto-
logische of quasi ontologiserende kwesties te vermijden – zoals wat macht, 
slavernij en vrijheid nu ‘echt zijn’, wat dwingend of gedwongen handelende 
personen nu ‘eigenlijk aan het doen zijn’, of ‘de’ slavernij tegenwoordig wel 
echt verdwenen is, of mensenrechten wel echt algemeen en universeel zijn 
– stel ik me op als een nominalist en scepticus. Een nominalist en scepticus 
twijfelt er niet aan dat bijvoorbeeld: handelende mensen, machten, slavernij 
en verslavingsprocessen, bevrijding, vrijheden en mensenrechten echt voor-
komen in de mensenwereld, maar betwijfelt consequent de universaliteit of 

Macht en slavernij DRUKKLAAR.indd   14 11/28/2017   4:10:19 PM



15

Inleiding

algemeenheid, de absoluutheid, de absolute waarde of waarheid van al die 
zaken. Heel deel I van dit boek kan bijvoorbeeld gezien worden als een scep-
tisch, kritisch onderzoek naar wat mensen bedoelen met ‘absoluut’ wanneer 
zij over absolute macht of almacht spreken; het onderzoek in deel II kan 
gezien worden als sceptisch relativerend onderzoek naar slavernij als ‘het 
absolute kwaad’. Ook ‘bewezen’ logische, historische of natuurlijke nood-
zakelijkheid van handelen of handelingsprocessen en hun universaliteit, 
algemeenheid of wetmatigheid, worden sceptisch betwijfeld. En speciaal de 
zekerheden, onvermijdelijkheden en door God, de geschiedenis of de voor-
uitgang gegeven wetten en bevelen, waarmee vooral macht uitoefenende 
mensen menen hun handelingen en zaken te moeten omgeven, trekt de 
scepticus in twijfel en ziet de nominalist als grote woorden. Om zo’n twijfel 
vol te houden, is het handig om te kijken naar welke woorden er in teksten, 
verhalen, gesprekken, bevelen, oordelen en vragen gebruikt worden, hoe ze 
gebruikt worden en hoe ze met elkaar in verband worden gebracht, en zich 
af te vragen waarom deze woorden en niet andere voor de hand liggende 
woorden gebruikt worden. 

Het gaat uiteraard niet om die woorden op zich, dit boek doet geen taal-
kundig of lexicografisch onderzoek naar de woorden ‘macht’ en ‘slavernij’. 
Een term of woord heeft veel te zeggen; het vertelt over, verwijst naar of is 
een voorstelling (representatie) van een begrip, dat weer verwijst naar een 
meer algemene voorstelling, model of theorie van een of andere (al of niet 
denkbeeldige) zaak of stand van zaken in ‘de werkelijkheid’. In dit boek is 
die ‘werkelijkheid’ de ‘wereld’ dat is de sociale werkelijkheid van interac-
tief handelende personen; het bestaan van die wereld wordt niet in twijfel 
getrokken, en het bestaan – beter gezegd werken – van macht en slavernij 
evenmin. 

 Begripsanalyse

Filosofie als begripsanalyse legt zich toe op het ondervragen en toetsen van 
begrippen of ideeën, van de woorden die daarvoor gebruikt worden, de 
voorstellingen die daarbij gevormd worden en van de morele kwaliteits-
labels die daar op geplakt worden. Sceptische filosofen betwijfelen of die 
begrippen wel zo algemeen, eeuwig of noodzakelijk zijn als zij zich vaak 
voordoen. Daarbij kunnen zij handig gebruik maken van de begripsgeschie-
denis of history of ideas. Praktische filosofie doet dan niets anders dan deze 
begrippen, woorden en voorstellingen ondervragen, toetsen en ontrafelen 
vanuit de aanname dat al die begrippen, woorden en voorstellingen (de 
symbolische orde) zelf ook weer deel uitmaken van de (mensen)wereld en 
zijn geschiedenis. 
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Inleiding

 Kritiek en oordeel

Meestal gaat het schakelen van woord naar begrip naar voorstelling naar 
de wereld wel goed. Dan plakken we er het kwaliteitslabel ‘waar’ of ‘echt’ 
op. Vaak gaat echter het ook mis, dan is er sprake van al of niet bedoelde 
meerzinnige, meerduidige, verwarde of misleidende woorden, begrippen en 
voorstellingen. Van – meestal bedoelde – valse, leugenachtige, onechte mede-
delingen of verhalen (propaganda) of van valse voorstellingen van zaken en 
van de wereld. Met betrekking tot gedrag, handelen en handelingen weven 
zich daar de al of niet terecht gegeven morele kwaliteitsbeoordelingen ‘goed’ 
en/of ‘slecht’ nog eens doorheen. Dat moet allemaal geanalyseerd, kritisch 
gewaardeerd, getoetst en uiteindelijk beoordeeld worden. Filosofen en veel 
wetenschappers beroepen zich daarbij op de rechtbank van de rede,6 de daar 
geldende regels van bewijsvoering en weerlegging, de wetten waaraan zaken 
en voorstellingen van zaken getoetst en beoordeeld moeten worden, en de 
permanente (zelf) kritiek, die de grenzen van de rede zelf opzoekt. Prakti-
sche filosofen realiseren zich daarbij dat deze rechtbank uiteraard gebruik 
maakt van de (machts)praktijken van de in de wereld van het sociaal hande-
len opererende rechtbanken en rechters. 

 Boekenwijsheid

Alles wat er in dit boek over macht, slavernij, vrijheid en zo voorts gezegd 
en beweerd wordt, komt uit opgeschreven verslagen, verhalen en – vooral 
filosofische – vertogen die opgeschreven zijn in religieuze, filosofische, his-
torische, sociaalwetenschappelijke en rechtsboeken. Directe observaties, 
waarnemingen of ervaringen van macht(spraktijken), verslaving(spraktij-
ken), vrijheid(spraktijken) of recht(spraktijken), en persoonlijke verhalen 
spelen in dit boek geen rol, tenzij ze in boeken opgeschreven zijn. Soms 
maak ik daarnaast gebruik van het alledaagse spreken, dan zijn de (histori-
sche) woordenboeken de referentiekaders waarbinnen ik de zin en beteke-
nis van dat spraakgebruik onderzoek. 

6 Ontleend aan de presentatie die Kant (1787) geeft van kritiek de zuivere rede: 
“Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wahren Gerichtshof für alle 
Streitigkeiten derselben ansehen; denn sie … ist dazu gesetzt, die Rechtsame 
der Vernunft überhaupt nach den Grundsätzen ihrer ersten Institution zu be-
stimmen und zu beurteilen“ (B779). 
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