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1 INLEIDING 

In 2011 kwam de erotische roman Fiftyshades of greyuit. Dit boek, geschreven door E.L. 

James, vormde het eerste deel van een trilogie. Het boek werd een enorme bestseller: in zes weken 

werden tien miljoen exemplaren verkocht.1In 2015 kwam de eveneens succesvolle verfilming van 

het eerste deel uit. Fiftyshades of grey, op de website van de auteur omschreven als een 

‘provocative romance’,draait om de relatie tussen Anastasie (Ana) en Christian. Wat hun relatie 

bijzonder maakt, is dat zij een BDSM-relatie hebben. BDSM staatvoorbondage and discipline, 

domination and submission, sadism and masochism.2Het is vrij ongebruikelijk dat een boek dat 

expliciet over BDSM gaat in de bestseller lijst komt. Seksuele voorkeuren die met geweld gepaard 

gaan worden doorgaans weinig besproken in populaire literatuur.  

Uit het aantal lezers blijkt dat een groot deel van de samenleving geïnteresseerd is inde 

specifieke relatie van Ana en Christian. Kim Loudermilkstelt in Fictional Feminism: ‘Those novels that 

become bestsellers both reflect contemporary ideology and give the reader a safe way to work 

through societal problems.’ De relatie tussen Ana en Christian zou je dus kunnen zien als een 

reflectie van onze ‘contemporaryideology’. Het bespreekbaar maken van alternatieve seksuele 

voorkeuren is positief, echter schuilen er ook gevaren in het populariseren van dergelijke BDSM-

relaties. Uiteraard is BDSM een legitieme seksuele voorkeur, die voor velen plezier brengt, maar het 

is ook een voorkeur die met veel regels, wederzijds vertrouwen en kennis gepaard gaat. BDSM kan 

anders ook veel schade bij partners toebrengen. Beide partners moeten weten waar ze aan 

beginnen en kunnen aangeven wat ze wel en niet willen. Zoals eerder genoemd, kunnen we aan de 

verkoopcijfers afleiden dat deze relatie toch veel mensen aanspreekt. Dit zorgt ervoor dat 

                                                           
1
 Nieuwenhuis, Roderick. (2012) ‘10 miljoen exemplaren E.L. James erotische fiftyshades trilogie verkocht.’ 

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/10-miljoen-exemplaren-e-l-james-erotische-fifty-shades-trilogie-
verkocht(4 dec. 2015). 

2
 Call, Lewis. (2011) ‘Structures of desire’, in Anarchism and sexuality. New York: Routledge.132 

http://h
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Fiftyshades of greyeen interessant onderwerp voor verder onderzoek vormt. Mijns inziens is dit boek 

nog onvoldoende kritisch geanalyseerd en onderzocht. 

 

Er is veel geschreven over Fiftyshades of grey in de populaire pers, daarnaast is enig 

wetenschappelijk onderzoek verricht. Het grootste deel van dit werk richt zich op de representatie 

van gender en de representatie van BDSM. Zo schreef Eva Illouz in Hard-core romance over de 

representatie van ‘fantasieën van vrouwen’ in literatuur. Een studie die de connectie legt met BDSM 

is BDSM and culture van Clarisse Thorn. Zij gaat uitgebreid in op de geschiedenis van BDSM, de 

culturele context, schandalen en geeft een korte handleiding voor beginners. Door meer inzicht in de 

wereld van BDSM te verschaffen hoopt ze stereotypes te ontkrachten. In “Double Crap!” 

AbuseandHarmed Identity in FiftyShades of Greywordt de relatie tussen Anna en Christian 

geanalyseerd als voorbeeld van intimate partner violence (IPV).3 In volume 4, issue 1 van het 

tijdschrift PsychologyandSexuality is een artikel te vinden met de titel ‘Safewording! Kinkphobiaand 

Gender normativity in fiftyshades of grey’.4 Dit artikel geeft een ‘sex-criticial’ analyse van Fiftyshades 

of grey. Tot slot wordt In ‘Fifty Shades of Sexual Health and BDSM Identity Messaging: A Thematic 

Analysis of the Fifty Shades Series’5gekekennaar de weergave van seksuelegezondheid in Fifty shades 

of grey. Deze wetenschappelijke onderzoeken zijn allen kritisch over de populariteit van 

Fiftyshadesof greyen het effect daarvan. Dit onderzoek volgt in die traditie. Waar deze scriptie 

echter uniek in is, is de specifieke anarcha-feministische visie op het onderwerp en de specifieke 

vraag naar machtsstructuren. 

                                                           
3
 Bonomi, Amy E., Altenburger, Lauren E., Walton, Nicole L. (2013).‘“Double Crap!” Abuse and Harmed Identity 

in Fifty Shades of Grey’, in: Journal of women’s health. Volume 22, number 9.  

4
Downing, Lisa (2013). ‘‘Safewording! Kinkphobia and Gender normativity in fifty shades of grey’, in: 

Psychology and Sexuality. Volume 4, issue 1.  

5
Leistner, C.E. & Mark, K.P. Sexuality & Culture (2016) ‘Fifty Shades of Sexual Health and BDSM Identity 

Messaging: A Thematic Analysis of the Fifty Shades Series’. 
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 In deze introductie is het van belang duidelijk te maken waar ik mijzelf positioneer 

als wetenschapper. In feministisch onderzoek is Donna Haraways theorie van ‘gesitueerdheid’6 van 

groot belang. Gesitueerdheid is de persoonlijke en sociale positie van waaruit onderzoek gedaan 

wordt. Dit kan duiden op het benoemen van geslacht, etniciteit, religie maar ook visie op het 

onderwerp of politieke voorkeur. Volgens deze theorie moet een onderzoeker de positie van waaruit 

hij of zij onderzoek doet expliciet benoemen. Dit voorkomt wetenschappelijk onderzoek vanuit een 

impliciete positie van privilege. Op deze manier worden ook de motieven van een onderzoeker 

duidelijk. Als een wetenschapper geld ontvangt van een bepaald bedrijf of institutie, is dit van belang 

om te benoemen, omdat het de uitkomst van het onderzoek kan en waarschijnlijk ook zal 

beïnvloeden. Haraways theorie gaat er ook vanuit dat absolute waarheid niet bestaat; een 

onderzoeker kan slechts zijn of haar visie geven. Waarheid of kennis is eigenlijk altijd subjectief en 

afhankelijk van iemand haar of zijn positie in de maatschappij. Ik vind het belangrijk om wetenschap 

vanuit deze theorie te benaderen. Tijdens de studie Algemene Cultuurwetenschappen heb ik geleerd 

dat de context waarin een kunstwerk gemaakt wordt invloed uitoefent op dat werk. Hoewel 

onderzoekers deze invloeden zoveel mogelijk proberen te vermijden, is dat in het maken van een 

literaire analyse niet helemaal mogelijk. Daarom wil ik mijn persoonlijke achtergrond expliciet 

noemen. Naast het feit dat ik een witte, Nederlandse vrouw ben, positioneer ik mezelf als anarchist 

en feminist. Ik vind het belangrijk om mijn onderzoek juist vanuit deze positie te doen, omdat het 

nieuwe perspectieven opent. Mijn sterke persoonlijke betrokkenheid bij feminisme en anarchisme 

heb ik tijdens mijn bachelor studie altijd geprobeerd te gebruiken. Gelukkig is Algemene 

Cultuurwetenschappen een studie die zich goed leent voor een kritische blik. 

 

 Deze thesis volgt anarchistische literatuurtheorie zoals uiteengezet door Jesse Cohn in 

‘Whatis anarchist literarytheory?’. Cohn schreef meerdere teksten over anarchisme, vaak in 

combinatie met literatuur- en cultuurtheorie. Een anarchistische literatuurtheorie is volgens Cohn 

                                                           
6
Haraway, Donna. (1988) ‘Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective’, in: Feminist Studies, 14, no. 3. 581. 
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altijd gesitueerd in een bredere sociale context,7 en heeft als doel een dialoog op gang te brengen 

tussen context en de tekst, om zo een standpunt te formuleren. In dit proces worden de visies en 

ervaringen van de onderzoeker meegenomen, maar deze worden niet ‘opgedrongen’ aan de tekst. 

De interpretatie ontstaat in de bemiddeling tussen de tekst en de onderzoeker.8 Hij stelt dat 

anarchisten zich een primaire kritische vraag stellen bij het onderzoeken van een tekst: hoe kan de 

gegeven tekst worden gezien als een representatie van het leven? Het leven verwijst hier niet enkel 

naar het actuele, wat nu is, maar ook de meerdere mogelijkheden, dat wat zou kunnen zijn, die 

hierbinnen te vinden zijn. 9 Hier op verder bouwend is het van belang te onderzoeken welke 

mogelijkheid een tekst heeft om een ‘sterker en vrijer’ leven te bevorderen.10 Dit is van belang 

omdat, zoals Loudermilk tevens stelt, teksten een weerspiegeling zijn van contemporaine ideologie. 

Cohn legtdithelderuit in het volgendecitaat:  

 It matters greatly what ‘hypothesis about how the world is’ a text happens to 

embody. The ‘representation of life’ that it suggests to us, often independently of its 

explicit propositional content (and indeed, often largely independently of any 

conscious intention on the part of the author or authors), is highly political; ‘every 

fiction prescribes as well as (or more than) it describes’– or prescribes by describing, 

acquires its performative force through its constativity. That is to say, a text 

embodies ‘a worldview,’ a ‘view of what life ‘really’ is’ – and, implicitly, of what it 

‘should be’. 11 

De keuze voor deze methode is onderbouwd door de wetenschappelijke traditie van aanvaarding 

van gesitueerdheid van onderzoekers, zoals boven genoemd. Om het gebruik van een anarchistische 

visie in wetenschap verder te onderbouwen, wil ik het boek Againstmethod: outline of an anarchist 

theory of knowledge van Paul Feyerabend aanhalen. Hierin stelt Feyerabend dat wetenschap in 

essentie een anarchistische praktijk is, omdat enkel bij een anarchistische werkwijze creativiteit echt 

                                                           
7
Cohn, Jesse. (2007) ‘What is anarchist literary theory?’Westville: Purdue University North Central.117 

8
Cohn, Jesse. (2007) ‘What is anarchist literary theory?’ Westville: Purdue University North Central.116 

9
Idem. 124 

10
Idem.123  

11
Idem. 124 
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wordt gestimuleerd.12 Hij onderbouwt dit met historische voorbeelden en een analyse van de relatie 

tussen idee en actie. Hoewel ik het niet eens ben met zijn gebruik van de term anarchisme als 

synoniem voor een ‘anythinggoes’ aanpak, ben ik het wel eens met zijn inzicht dat anarchisme en 

een anarchistische methode een waardevolle bijdragen kunnen leveren aan wetenschap. Cohn haalt 

in ‘What is anarchist cultural studies?’ eveneens bewijs aan om aan te tonen dat met name de 

cultuurwetenschappen een sterke link hebben met anarchisme. Enkele karakteristieken die eigen 

zijn aan cultuurwetenschappen hebben een overlapt met anarchisme. Cohn noemt ‘a certain anti-

disciplinarity, a populist stance, a keen interest in debunking the normality of the 

normal’.13Geschikte literatuur om de aangeduide aspecten te onderzoeken is schaars, aangezien dit 

onderzoek kritischeonderzoeks methodologie ( situatedness van Haraway ) met een radicaal 

theoretisch raamwerk van anarchisme ( volgens Cohnen Gelderloos) combineert. Hierdoor kan de 

literatuur die de basis vormt voor de analyse enkel een beperkte, doch wetenschappelijk relevante 

en verwaarloosde kijk geven op hoe de hedendaagse, westerse maatschappij sociale normen en 

waarden met betrekking tot machtsrelaties reproduceert in bestselling literatuur, zoals in 

Fiftyshades of grey. 

Volgend uit de bovengenoemde vragen die Cohn stelt bij het onderzoeken van teksten, stel 

ik de volgende onderzoeksvraag: Hoe worden bestaande machtsstructuren in onze huidige Westerse 

maatschappij weerspiegeld in de relatie tussen Ana en Christian inFiftyshades of grey vanuit een 

anarcha-feministisch perspectief? Aan de hand van een analyse van de relatie tussen Ana en 

Christianwil ik een nieuw licht werpen op het denken over het gebruik van macht binnen seksualiteit 

en relaties in de hedendaagse westerse samenleving. Het tonen van negatieve machtsstructuren in 

populaire cultuur kan het begin zijn van het deconstrueren van dergelijke structuren. Dit onderzoek 

is daar een begin van. Hiermee wordt een sterke verbintenis met de maatschappij getoond. Om deze 

onderzoeksvraag te beantwoorden introduceer ik eerst het theoretisch veld dat gebruikt wordt voor 

                                                           
12

Feyerabend, Paul (1993). Against method. New York: Verso Books. 5 

13
 Cohn, Jesse (2009). ‘What is Anarchist Cultural Studies?: precursors, problems and prospects’, in: Nathan J. 

Jun & Shane Wal (eds). New perspectives on anarchism. Maryland: Lexington Books. 5 
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deze thesis. Daarna gebruik ik deze theorie om een close reading van het boek uit te werken en deze 

met de theorie in verband te brengen. Hierna volgt een conclusie en korte reflectie op het proces.  

De definitie van machtsstructuren die gebruikt wordt in dit onderzoek is afkomstig uit 

Foucault’sdefintie in power/knowledge.14Een belangrijk theoretisch uitgangspunt voor dit onderzoek 

is de tekst van Lewis Call, ‘Structures of desire’, uit de bundel Anarchismandsexuality van Jamie 

Heckert en Richard Cleminson. Hierin legt Call aan de hand van zijn ‘kink theory’ uit hoe macht op 

een ethische manier een rol kan spelen in seksuele relaties. Ook Wendy Browns concept van 

‘consent’ is belangrijk. Consent is kort gezegd het expliciet geven van toestemming. Bij seksuele 

relaties betekent dit dat alleen een expliciete ‘ja’ het geven van consent is. In States of Injuryzet 

Brown verschillende concepten van consent uiteen, waaronder ‘contract consent’ en ‘erotisch 

consent’, waarbij duidelijk wordt hoe macht gebruikt kan worden om consent te verkrijgen. Ook 

maakt Brown duidelijk dat consent niet bereikt kan worden in een situatie waarbij een ander meer 

macht heeft en deze macht uitoefent. De theorieën van Brown en Call worden in het eerste 

hoofdstuk uiteengezet. Door deze concepten vanuit een anarchistisch perspectief te betrekken in 

mijn analyse van Fiftyshades of greywil ik bestuderen in hoeverre de machtsstructuren in de 

betreffende relatie consensueel en ethisch genoemd kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Foucault, Michel ( 1972-1977). Power/Knowledge. New York: Phanteon Books.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
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2 THEORIE 

 

In dit hoofdstuk zal ik de theorie en begrippen die centraal staan in dit onderzoek verder 

uiteenzetten. Aangezien dit onderzoek zich richt op een BDSM-relatie, is het van belang om eerst in 

te gaan op de betekenis van deze term. Zoals gezegd, staat BDSM voor bondage and discipline, 

dominanceandsubmission, sadochismandmasochism. Het is een alternatieve seksuele voorkeur en 

er zijn vele verschillende relaties die onder de noemer BDSM kunnen vallen. In ‘BDSM in American 

Science Fiction and Fantasy’ legt Lewis Call de verschillende takken die onder BDSM vallen uit. De 

relatie van Ana en Christian valt onder beide bondage and discipline en dominanceandsubmission. 

Onder bondage en discipline wordt de ‘erotische interesse in fysieke dwang en/of de psychologische 

effecten van discipline’ verstaan. Dominance is ‘het erotische verlangen om macht weg te nemen of 

om macht te hebben over een ander’, terwijl submission het complementaire verlangen is: ‘om je 

macht weg geven, om machteloos te zijn’.15Voordat beide partijen aan dit soort rollenspellen 

beginnen, moeten de dom (afkorting voor dominant) en de sub (submissive) duidelijke afspraken 

maken over wat zij prettig en acceptabel vinden. Ze moeten aangeven waar hun grenzen liggen. Het 

is gebruikelijk om ook een safe-word af te spreken. Een safe-word wordt gebruikt als een van de 

twee wil dat het rollenspel onmiddellijk stopt. De erotiek van BDSM-relaties ontstaat door de 

anticipatie en de dreiging van pijn en het gevoel van overgave aan iemand met meer macht, of in het 

geval van de domom het beantwoorden van dit verlangen, en is dus niet altijd gelegen in lichamelijk 

contact. Sommige stellen met een sub/dom-relatie spelen deze rollen alleen in de slaapkamer, 

anderen ook daarbuiten. Zoals ik al eerder zei, zijn er veel verschillende relaties die kunnen bestaan 

onder de noemer BDSM, van extreem tot minder extreem. De enige manier waarop deze relaties 

werken is als er consent is tussen de partners. Andrea Zanin, een Canadese BDSM-schrijver en -

onderwijzer, geeft in haar artikel ‘In healthy, consensual BDSM relationships, saying yes 

                                                           
15

 Call, Lewis (2013). BDSM in American Science Fiction and Fantasy. London: Palgrave Macmillan.2  
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isjustthebeginning’ een korte introductie op hoe consent hoort te werken.16 Ze legt uit dat consent 

niet alleen ‘ja’ zeggen is, maar dat het een voortdurend proces is. Je moet constant op tekens van je 

partner letten die je laten weten of hij of zij er nog van geniet. 

Nu de term BDSM duidelijk is, komt een tweede belangrijk begrip voor dit onderzoek aan 

bod: anarchisme. Dit begrip isniet gemakkelijk kort en bondig uit te leggen. Anarchisme heeft niet 

één definitie, omdat anarchisme voor iedereen anders kan zijn. Zoals Peter Gelderloos, een 

anarchistische schrijver en activist, in Anarchy Works (2010) stelt: “Anarchy means different thingsto 

different people”.17 Wanneer ik de term anarchisme gebruik, bedoel ik het streven naar een situatie 

waarin er geen persoon is die meer macht heeft dan een ander. Mijn persoonlijke definitie van 

anarchisme is ontstaan als lid van de Anarchistische Groep Nijmegen, door het lezen van 

anarchistische teksten en het voeren van discussies. Ik baseer mijn visie op anarchisme tevens op de 

definitie van macht zoals gegeven door Gelderloos in de inleiding van Anarchy Works. Hierin stelt hij 

dat macht een structuur is die zorgt voor hiërarchie. Macht is werkzaam in structuren die maken dat 

de ene persoon voor de andere kan bepalen wat diegene moet doen. 18Anarchisme is een staat van 

zijn waarin iedereen gelijk is en gelijke kansen heeft, doordat er geen hiërarchieën meer zijn. Het 

gaat ervan uit dat mensen zelf het beste kunnen beslissen hoe ze hun leven willen indelen en dus 

directe invloed moeten hebben op de beslissingen die hun aangaan. Beslissingen worden horizontaal 

en collectief gemaakt. De macht om zelf te kiezen is van belang, niet de macht over een ander 

persoon. Anarchisme vraagt een complete vernieuwing van onze sociale relaties. Het betekent een 

einde aan hiërarchieën zoals patriarchie en kolonialisme, en een eind aan economische relaties 

gebaseerd op uitbuiting.  

Aangezien de onderzoeksvraag zich richt op de bestaande machtsstructuren in de huidige 

Westerse maatschappij, dienen deze machtsstructuren toegelicht te worden. Dit onderzoek richt 

                                                           
16

 Andrea Zanin. ‘In healthy consensual bdsm saying yes is just the beginning’. 28 okt. 2014. 
http://www.theglobeandmail.com/life/relationships/in-healthy-consensual-bdsm-saying-yes-is-just-the-
beginning/article21352358/ (26 sept. 2015)  

17
 Gelderloos, Peter (2010). Anarchy works. Ardent Press. 2 

18
Idem. 7 
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zich op disciplinaire machtsstructuren, zoals beschreven door Foucault in power/knowledge. 

Disciplinaire machtsstructuren worden, anders dan juridische machtsstructuren, niet door wetten en 

regels uitgevoerd maar functioneren door normalisering : door disciplinerende normen. Macht is 

niet alleen een negatieve kracht, die zegt wat je niet mag doen, maar ook een producerende kracht. 

Foucault stelt in power/knowledge: 

What I mean is this: in a society such as ours, but basically in any society, there are 

manifold relations of power which permeate, characterize and constitute the social 

body, and these relations of power cannot themselves be established, consolidated 

nor implemented without the production, accumulation, circulation and functioning 

of discourse.19 

Dit onderzoek richt zich op deze verscheidene ‘relations of power’ die ons ‘sociale lichaam’ vormen 

binnen een discours. Volgens Foucault is het niet van belang te vragen waarom bepaalde mensen 

macht en dominantie willen, maar moet men zich afvragen hoe de processen werken die onze 

lichamen onderwerpen, onze gebaren bepalen en ons gedrag voorschrijft.20 Macht uit zich niet op 

één manier, macht is overal. Zo ook binnen relaties. Zoals genoemd verricht ik dit onderzoek tevens 

vanuit een sterke betrokkenheid bij feminisme. Feminisme richt zich op een van de meer erkende 

machtsstructuren in onze samenleving: patriarchie. Onze samenleving kent een geschiedenis (en 

heden) van overheersing door de man: we leven in een patriarchale samenleving. bellhooks maakt in 

‘understandingpatriarchy’ duidelijk dat patriarchie een politiek-sociaal systeem is dat stelt dat 

mannen inherent overheersend zijn, en dat zij het recht krijgen om over de zwakkeren, waaronder 

vrouwen, te heersen. Zij behouden deze dominantie door verscheidene vormen van psychologisch 

terrorisme en geweld.21 Als feminist geloof ik dat deze patriarchale achtergrond nog steeds sterk 

aanwezig is en effect heeft, en dat dit een probleem is dat bestreden dient te worden. Populaire 

                                                           
19

Foucault, Michel ( 1972-1977). Power/Knowledge. New York: Phanteon Books. 93 

20
Foucault, Michel ( 1972-1977). Power/Knowledge. New York: Phanteon Books. 97 

21
hooks, bell. ‘Understanding Patriarchy’. Louisville’s radical lending library. Zine door No Borders & Louisville 

Anarchist Federation Federation. http://imaginenoborders.org/pdf/zines/UnderstandingPatriarchy.pdf. (08-
08-2016). 1 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350802022324
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cultuur, zoals literatuur, is vaak een reflectie van de samenleving en kan zo bijdragen aan het blijven 

bestaan van patriarchale verhoudingen. Door patriarchale verhoudingen in populaire cultuur 

zichtbaar te maken, kunnen we deze bespreekbaar maken en het probleem van patriarchie beginnen 

te ontmantelen. Patriarchie heeft er niet enkel voor gezorgd dat onze maatschappij mannen meer 

macht toe kent, hier komen ook andere factoren bij kijken. Zo spelen economische positie, 

huidskleur en leeftijd ook een rol. Het gaat om de intersectie tussen verschillende factoren die 

personen in een meer of minder gemarginaliseerde positie brengen. Anarchisme heeft als doel al 

deze machtsstructuren te analyseren en te bestrijden. Feminisme, anti-racisme, antifascisme en 

andere vormen van strijd tegen overheersing zijn verbonden aan anarchisme.  

Een tekst die expliciet de connectie legt tussen anarchisme en BDSM is ‘Structures of desire’ 

van Lewis Call.22Call is een Amerikaanse academicus die zichzelf situeert als post-anarchist. Post-

anarchisme ziet anarchisme niet als een strategie die gebruikt kan worden om een doel te bereiken, 

maar als constante staat van wording. Het gaat dus niet zozeer om een doel, maar om het streven 

naar een anarchistische samenleving. Post-anarchistische theorie is sterk beinvloed door 

postmoderne en poststructuralistische filosofie.23Call is beïnvloed door Foucault’s definitie van 

macht: “power is co-extensive with the social body” en “relations of power are interwoven with 

other kinds of relations” (including the sexual).24Call erkent dat persoonlijke en seksuele relaties de 

potentie hebben om veranderingen in de wereld te veroorzaken: 

Post-anarchism implies and includes a crucial sexual anarchism. Indeed, the 

disruption of conventional forms of sexual identity is one of the most powerful 

moves available to the post anarchist. When that critique is applied to power, the 

result is kinky.25 

                                                           
22

 Call, Lewis (2011). ‘Structures of desire’, in Anarchism and sexuality. New York: Routledge. 

23
Idem. 131 

 
24

Call, Lewis (2013). BDSM in American Science Fiction and Fantasy. London: Palgrave Macmillan.13 
 
25

Call, Lewis (2011). ‘Structures of desire’, in Anarchism and sexuality. New York: Routledge.25 
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Call gebruikt de term kink theory om de ethische mogelijkheden van erotisch machtsgebruik te 

analyseren.26 Wanneer we spreken over machtsgebruik en machtsstructuren binnen seksuele 

relaties, is het concept van consent van belang. Een letterlijke vertaling van consent is instemming, 

maar het concept is complexer. Consent betekent uit vrije wil ergens mee instemmen en kan dus 

niet onder druk worden bereikt. Call ziet een verschil tussen de definitie van consent zoals de staat 

dit ziet en de definitie van consent zoals anarchisten en ‘kinksters’ het gebruiken, respectievelijk 

‘liberal consent’ en ‘erotisch consent’.27 In States of Injuryzet Wendy Brown uiteen wat ‘liberal 

consent’ – zij noemt het ‘contract consent - is.28 Het idee van contract consent komt van het type 

consent dat een werknemer met zijn of haar werkgever heeft. De werknemer stemt toe in het 

werken voor een bepaald salaris en onder bepaalde arbeidsomstandigheden. Over deze 

overeenstemming wordt een contract opgesteld en ondertekent, waarmee beide partijen hun 

consent met de relatie aangeven. Volgens Brown is de onterechte gedachte achter contract consent 

dat beide gecontracteerden losstaan van machtsstructuren.29 De relatie tussen werkgever en 

werknemer is niet echt gelijk, aangezien de werkgever in deze situatie meer macht heeft. De 

werkgever is afhankelijk van een salaris die bij de werkgever ligt, waardoor de verhoudingen niet 

gelijk zijn. Consent kan ook anders bekeken worden, namelijk als een ‘intieme’ daad, waarbij de 

machtsstructuren tussen twee partijen wél expliciet worden gemaakt.Brown: ‘consent marks the 

subordinate status of the consenting party.’30Door consentueel toe te stemmen, erkent de 

werknemer zijn of haar ondergeschikte positie. Dit type consent is een reactie op macht en verschilt 

nog altijd van een ethische machtsrelatie, zoals het geval is bij erotic consent. Erotic consent draait 

om belichaamd verlangen. Erotische relaties vereisen verlangen, contractuele relaties niet. In een 

BDSM-relatie verzekert consent dat de dominant naar het verlangen van de submissive verlangt. Call 
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noemtdit, met Hegel, ‘dependent consciousness’: ‘You are enslaved by your desire, by the all-

encompassing need to dominate over your submissive. Both parties depend on each other's desire 

forthe relationship to work.’31Consent is van groot belang in alle seksuele relaties, maar zeker bij een 

BDSM-relatie. Brown toont aan dat consent een ingewikkeld begrip is. Niet alle vormen van consent 

tonen daadwerkelijk toestemming, vrij van de invloed van machtsstructuren. Een BDSM-koppel zal 

zoeken naar erotic consent.  

In het volgende hoofdstuk zal ik vanuit anarcha-feministisch perspectief een literaire analyse 

maken door middel van een close reading van Fiftyshades of grey, daarbij lettend op impliciete en 

expliciete machtsstructuren in de relatie tussen Ana en Christian. Mijn bevindingen koppel ik aan de 

boven genoemde theorieën.  

 

 

 

 

 

3 ANALYSE 

 

Fiftyshades of greytelt 526 bladzijden in de Nederlandse versie. Het is daarom niet mogelijk om het 

gehele boek hier te bespreken en daarom heb ik ervoor gekozen om de belangrijkste passages voor 

dit onderzoek uit te lichten. Dit zijn momenten die veelzeggend zijn voor de machtsrelatie tussen 

Ana en Christian. De analyse betreft vier verschillende motieven binnen die machtsrelatie, namelijk 

locatie, gedachten versus handelingen, manipulatie en alcoholgebruik. Voordat ik in ga op deze 
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specifieke motieven, zal ik eerst algemene informatie en een samenvatting geven van het verhaal, 

met bijzondere aandacht voor de machtsstructuren daarbinnen. 

Het boek is geschreven vanuit Ana’s perspectief. We leren haar gedachten en gevoelens 

kennen. De lezer krijgt dus alleen het vrouwelijke perspectief. Ana is een studente die bijna klaar is 

met haar studie Engelse literatuur. Ze is slim, rustig en houdt vooral van lezen. Ze woont samen met 

haar beste vriendin, Kate, die ze een stuk leuker en knapper vindt dan zichzelf. Voor een goed begrip 

van alle personages geldt dat de wijze waarop ze worden gerepresenteerd door Ana vooral iets zegt 

over de relatie tussen Ana en het personage. De eerste kennis die we over Ana en Kate krijgen is 

tekenend voor hun relatie: Ana moet voor Kate, die ziek thuis blijft, een interview afnemen bij Mr. 

Grey (Christian). Dit is hoe Ana en Christian elkaar ontmoeten. Ana neemt dit interview tegen haar 

zin in af en zegt: ‘Ik word gewoon aan deze beproeving onderworpen.’32 Zo leert de lezer Ana 

meteen als onderdanig kennen; ze laat zich zelfs domineren door haar huisgenote, die tevens haar 

beste vriendin is. De eerste beschrijving van Mr. Grey, die verder met Christian aangeduid zal 

worden, is dat hij jong, lang, goed gekleed en knap is – heel knap.33 Een intimiderend voorkomen en 

Ana is dan ook meteen sprakeloos. Opvallend aan de focalisatie is dat de lezer steeds onmiddellijk 

iets over Ana’s karakter te weten komt, terwijl de kennis over Christian beperkt blijft tot zijn uiterlijk. 

Op de website van de auteur, E.L. James, wordt het boek tekenend samengevat:  

When literature student Anastasia Steele goes to interview young entrepreneur 

Christian Grey, she encounters a man who is beautiful, brilliant, and intimidating. 

The unworldly, innocent Ana is startled to realize she wants this man and, despite 

his enigmatic reserve, finds she is desperate to get close to him. Unable to resist 

Ana’s quiet beauty, wit, and independent spirit, Grey admits he wants her, too—but 

on his own terms.34 
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Ana is in zekere zin vanaf de eerste ontmoeting onderdanig aan Christian, nog voordat er 

sprake is van een relatie. Christian is intimiderend en briljant, Ana onschuldig en wereldvreemd.Haar 

onderdanigheid wordt fysiek geuit als ze voor hem op de grond valt wanneer ze struikelt in zijn 

kantoor.Haar onderdanige opstelling zit echter nog dieper, het begint bij haar zelfbeeld. Ana is een 

jonge, onzekere vrouw. Ze is op seksueel en romantisch gebied onervaren en voelt zich 

onaantrekkelijk. Ze vergelijkt zich vaak met mensen om haar heen. Haar beste vriendin, de vrouwen 

die voor Christian werken; ze zijn allemaal mooier. Christian is rijk, knap, goed gekleed en straalt 

zelfvertrouwen uit. Ana kijkt tegen Christian op, vanwege zijn status en uiterlijk. Ze vindt zichzelf in 

vergelijking met hem ‘minder’: minder knap, minder slim en minder succesvol. Ook economisch 

gezien is Christian superieur. Het feit dat hij zijn eigen bedrijf heeft, betekent dat er een groot aantal 

mensen zijn die voor hem werken. Hij is gewend om de touwtjes in handen te hebben en voelt zich 

hierbij op zijn gemak. Deze verhouding tussen Christian en Ana bepaalt de uitgangspunten voor het 

interview. Ana houdt het interview omdat ze, naar eigen zeggen, geen keuze heeft. Haar vriendin is 

ziek, dus móét zij wel gaan. Christian daarentegen besluit zelf met wie hij spreekt; Ana heeft ‘geluk’ 

dat zij hem kan interviewen. Concluderend is er sprake van een duidelijke hiërarchie tussen de 

jonge, onzekere interviewster en de belangrijke, geïnterviewde man.  

Deze uitgangssituatie staat ver af van een anarchistisch model, waarbij mensen afspraken 

aangaan op vrijwillige basis, omdat ze er beide beter van worden. Ditwordt ‘mutual aid’ genoemd. 

Gelderloos geefthiereengoededefinitie van: ‘Mutual aid is neither a form of charity nor of zero-sum 

exchange; both giver and receiver are equal and interchangeable. Since neither holds power over 

the other, they increase their collective power by creating opportunities to work together.’35Dit is 

hoe samenwerkingen eruit zouden moeten zien om gelijkheid te garanderen en hiërarchie te 

voorkomen. Uit de manier waarop Ana en Christian een werkrelatie aangaan komt duidelijk naar 

voren dat zij in een hiërarchisch systeem functioneren, waarbinnen mensen niet op gelijke voet 

staan. Volgens Cohn is het voor anarchistische literatuuranalyse altijd van belang de tekst in een 

bredere maatschappelijke context te zien. Voor Ana en Christian is deze context het leven in een 
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kapitalistische maatschappij, die inherent ongelijk is. Ze bevinden zich beide in specifieke posities in 

deze maatschappij, waarbij Christian meer aanzien heeft vanwege zijn rijkdom en positie in het 

bedrijf.  

Locatie  

Een belangrijk en opvallend punt in de roman is locatie. Bijna alle ontmoetingen tussen Ana en 

Christian vinden plaats in ruimtes waarin Christian op zijn gemak is: zijn terrein. Dit is van belang, 

omdat deze plekken Christian steeds de overhand geven. De eerste ontmoeting met Christian vindt 

plaats in zijn kantoor. Dit gebouw is naar de wensen van Christian ontworpen. Ana is onder de indruk 

van al het glaswerk, staal en het gigantische gebouw. Ze doet haar best om te doen alsof ze niet 

geïntimideerd is.36De eerste nacht die Ana en Christiansamen doorbrengen, is in het hotel waar 

Christian verblijft. Hij neemt haar mee naar zijn hotelkamer, nadat zij hem vanaf een feest in een 

dronken staat heeft opgebeld. Hij kleedt haar uit en ze slapen in hetzelfde bed. Dit is vanuit een 

anarcha-feministisch perspectief zeer problematisch. Een persoon die door alcohol niet in staat is 

om voor zichzelf te zorgen moet geholpen worden, maar Christian is een vreemde man. Het is niet 

normaal om een jong meisje zomaar mee te nemen naar je hotelkamer, om vervolgens naast haar te 

slapen. Kate was ook op het feest aanwezig en was de aangewezen persoon om haar te helpen. Dit 

wordt door Ana en Kate echter niet als vreemd of problematisch gezien. Ana vindt het niet erg dat 

Christian altijd de leiding neemt op hun dates, of dat hij haar zomaar meeneemt naar zijn 

hotelkamer. Ze zet hier geen vraagtekens bij. Het enige dat ze vreemd vindt, is dat hij niet aan haar 

heeft gezeten terwijl ze sliep. Ana is gewend om zich op een bepaalde manier te gedragen bij een 

man die ze aantrekkelijk vindt. Ana weet wat ze van Christian verlangt, maar wacht tot hij het 

initiatief neemt. Ana en Christian gedragen zich volgens rolpatronen die gangbaar zijn in onze 

samenleving. Zo zijn er bepaalde rolpatronen voor mannen en andere voor vrouwen. Die zorgen 

ervoor dat Ana en Christian deze manier van omgaan met elkaar normaal vinden, of in ieder geval 

acceptabel. Deze rol houd voor Ana in dat ze passief blijft. Christian is actief. Dit toont een 

hiërarchie: de actieve persoon neemt de leiding.De eerste officiële date tussen Ana en Christian 
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vindt plaats in zijn appartement. De eerste bespreking van het contract vindt plaats in een 

restaurant dat Christian heeft uitgekozen. Hij zit hier al op Ana te wachten als zij binnenkomt en 

heeft zelfs al eten voor haar besteld. De volgende dates zijn bijna allemaal in het appartement van 

Christian. Hij heeft in zijn appartement wel een speciale kamer waarvan het de bedoeling is dat Ana 

die als haar eigen kamer gaat zien. Ana moet zich steeds aan zijn ruimtes aanpassen. Zij wordt uit 

haar comfortzone gehaald, terwijl Christian zich bevindt op een plek waar hij op zijn gemak is, 

waardoor het makkelijker voor hem is om Ana te leiden. 

Christian toont daarnaast weinig respect voor de ruimtes van Ana. Hij dringt haar huis 

binnen nadat Kate, de huisgenote van Ana, meerdere malen heeft gevraagd of hij weg wil gaan en 

duidelijk heeft aangegeven dat hij niet in hun huis mag komen. Kate schreeuwt achtereenvolgens: 

‘Wat denk jij verdomme dat je hier komt doen?’ ‘Nou, dat mag dus niet!’ ‘Nee, je mag hier niet 

binnen!’37 Christian negeert haar, dringt naar binnen en stormt de kamer van Ana in. Later in de 

roman wil Ana afstand nemen van Christian om over hun relatie na te denken. Omdat deze voor zo 

haar overweldigend is, vraagt ze hem om ‘ruimte’. Ze besluit bij haar moeder op bezoek te gaan, die 

ver bij haar vandaan woont. Ana en Christian hebben gedurende deze tijd onophoudelijk contact via 

e-mail. Op een avond is Ana met haar moeder cocktails aan het drinken, als Christian mailt: ‘Hoeveel 

cosmopolitans ben je van plan te gaan drinken?’38 Het blijkt dat hij haar gevolgd heeft. Ze vroeg om 

ruimte, maar toch is hij achter haar aan gegaan.Dit wordt niet als een probleem, maar als 

romantisch gezien door Ana. Voor de lezer wordt op dit punt duidelijk dat Christian niet naar haar 

luistert en haar wensen niet respecteert. Hij komt hiermee weg, omdat Ana hem idoliseert.Als Ana 

een heftige ervaring heeft gehad in de BDSM-speelkamer van Christian, wil ze hem even niet meer 

zien. Ze is boos en heeft pijn, en vraagt opnieuw de ruimte om na te denken. Ze vlucht naar de haar 

toegewezen ‘eigen’ kamer in zijn huis, maar hij komt binnen en gaat naast haar in bed liggen. ‘Stil 

maar’, zegt hij. Ana denkt: ‘Ik wil uit zijn buurt blijven maar ik ben als verlamd.’39 Zo liggen ze een tijd 
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naast elkaar. Ana stribbelt niet tegen, zoals ze aangeeft voelt ze zich verlamd en kan ze zich niet 

verzetten. De ruimte die Ana nodig heeft, waar ze expliciet om vraagt, wordt steeds afgenomen. Dit 

wordt door Ana zelf niet geproblematiseerd, maar ik vond het erg beangstigend om te lezen. 

Christian lijkt het normaal te vinden om zijn zin door te drijven en toont dit fysiek door Ana’s ruimtes 

binnen te dringen. Ana laat dit gebeuren, omdat ze bang is om hem kwijt te raken.  

Gedachten versus handelingen  

Het valt op dat Ana vaak een eerste reactie heeft op de acties en woorden van Christian, maar deze 

reactie verborgen houdt. Vervolgens handelt ze tegen haar gevoel in. In deze alinea volgen een 

aantal voorbeelden hiervan. Christian laat Ana op hun eerste date zijn ‘speelkamer’ zien. Dit is de 

kamer met zijn BDSM-benodigdheden: speeltjes, zwepen, et cetera. Ana is geschokt door wat ze ziet, 

maar laat dit niet meteen blijken. Ze begrijpt niet wat voor relatie Christian wil, omdat ze nog niet 

bekend is met BDSM. Ze begrijpt niet dat er vrouwen zijn die dit willen en zegt: ‘Als je vrijwilligers 

hebt, wat doe ik hier dan?’40 En toch vindt ze het ook spannend. Als hij zegt dat hij naar haar 

verlangt, denkt Ana: ‘Hij wil me… op een verknipte manier, dat klopt, maar deze mooie, vreemde, 

perverse man verlangt naar me.’41 Ze zit gevangen tussen haar lust voor hem en haar afkeer voor 

wat ze heeft gezien. Ze laat deze afkeer niet blijken, zodat Christian met haar naar bed zal gaan. Ze 

stelt hem een aantal vragen over BDSM, waarna ze een contract voor haar neus krijgt. In deze 

overeenkomst staan de regels die bij een BDSM-relatie horen: regels over slapen, kleding, eten, 

persoonlijke verzorging en, natuurlijk, gehoorzaamheid. Ana’s eerste reactie na het lezen van deze 

overeenkomst is ‘jezusmina’.42 Ze is duidelijk geschokt.  

Thuis ligt er nog een contract op Ana te wachten. Hier staat precies in beschreven wat 

Christian als dominant van haar wil. Ana is van haar stuk gebracht door het contract. ‘Hoe kan ik hier 

nou mee instemmen? En het is blijkbaar in mijn voordeel om mijn sensualiteit, mijn grenzen, te 
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verkennen – op een veilige wijze – oh, hou toch op!’43 Ana ziet niet in dat onderdanig zijn haar 

erotisch plezier kan verschaffen. Ze besluit al snel dat dit niet is wat ze wil: ‘Nee, nee, ik doe dit niet’. 

Toch gaat ze met Christian in onderhandeling over het contract. Haar beweegredenen blijven 

duister, maar hebben waarschijnlijk te maken met de aantrekkingskracht van het onbekende en 

verliefdheid.  

Ze spreken vervolgens voor de aanstaande zondag af; dan zal er een nieuw contract 

klaarliggen. Ana maakt dan de fout om met haar ogen te rollen. Christian heeft eerder gezegd dat ze 

straf zou krijgen als ze dat nog een keer deed, en hij wil haar nu straf geven. ‘Ik heb nog niet 

getekend,’ fluistert Ana.44 Dat weerhoudt Christian niet. Ana twijfelt en ziet dit als het cruciale 

moment in hun relatie. Ze is opgewonden, maar ook bang. Ze krijgt billenkoek van Christian en vindt 

het erg pijnlijk. Na de tiende klap gaat het echt pijn doen. Ana denkt: ‘Ergens diep van binnen voel ik 

de drang opwellen om hem te smeken op te houden. Maar ik doe het niet. Ik gun hem het genoegen 

niet.’45Daarna hebben ze seks en nadat Ana een orgasme heeft, vindt ze dat haar lichaam haar 

verraadt. ‘Jeetje… ik heb het overleefd,’ denkt ze.46 Uit haar gedachten, die wij als lezer meekrijgen, 

maar die Christian niet kent, blijkt dat Ana vaak iets anders denkt dan ze met haar acties en woorden 

laat blijken. In het volgende stuk, over manipulatie, zal duidelijker worden waarom Ana dit doet.  

 Ana heeft moeite met de pijn die hoort bij een BDSM-relatie, maar ze heeft geen problemen 

met de verdere controle die Christian eist over haar lichaam. Het enige waarin ze hem bevecht is de 

autonomie over haar eten. Christian wil Ana graag als onderdanige, waardoor hij soms niet goed let 

op wat zij wil. Hij probeert haar van alles te leren, maar weet de tekens die zij hem geeft vaak niet te 

lezen. Een gezonde sub/dom-relatie draait om het verlangen van de onderdanige. De dominant 

geniet van het erotische plezier dat de submissive ondervindt door onderdanig te zijn. Call legt uit 
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dat in een BDSM-relatie de dominant ‘desiresthedesire of thesubmissive’. 47  Dit wederzijdse 

verlangen garandeert dat het machtsgebruik op een ethische manier plaatsvindt: door een 

verlangen van beide partijen dat ook expliciet gemaakt wordt. Het is duidelijk dat er in de relatie 

tussen Ana en Christian iets fout gaat op het gebied van expliceren. Ana weet nog helemaal niet wat 

zij wil; ze heeft geen seksuele ervaring en leert haar seksualiteit nog ontdekken. Hierdoor kan niet 

van haar verwacht worden dat ze haar verlangens adequaat weet uit te drukken, zonder daarbij hulp 

te krijgen. Ze heeft geen eigen verlangen om submissive te zijn, dat blijkt uit haar gedachten. Ze 

heeft enkel het verlangen om Christian gelukkig te maken. Dit gaat deels samen, waardoor er delen 

aan de sub/dom-relatie zijn waar ze zich gemakkelijk bij neerlegt. Het grote struikelblok is dat Ana de 

fysieke pijn en straf die bij de relatie hoort niet begrijpt en er ook niet naar verlangt. Ze wil niet 

gestraft worden en begrijpt niet dat Christian haar wel wil straffen. Het is gebruikelijk dat het 

verlangen van de submissive de gesprekken over regels en contracten die bij een BDSM-relatie 

horen, vormgeven.48 In de gesprekken die Ana en Christian hebben, neemt Christian echter vaak de 

leiding. Dit komt door de onervarenheid van Ana. Ana lijkt intuïtief te weten wat zij wel en niet wil, 

maar het lukt haar niet om dit uit te drukken, waarschijnlijk door een gebrek aan ervaring. Christian 

is degene die het contract opstelt, alle vragen van Ana beantwoordt en haar zo door het contract 

heen stuurt. Hij heeft hier de leiding, het gesprek vindt niet op gelijke voet plaats, omdat er niet 

sprake is van een gelijke grond wat betreft kennis en ervaring.  

Manipulatie  

Ana spreekt regelmatig haar twijfels uit over het soort relatie dat Christian eist. Christian weet haar 

dan bijna altijd toch te overtuigen van zijn gelijk. Daarbij gebruikt hij zijn ervaring met seks en BDSM 

als middel om Ana te overtuigen of te verleiden. Als Ana en Christian elkaar leren kennen, is Ana nog 

maagd. Als ze Christian dit vertelt, is hij hier niet bepaald blij mee. ‘Waarom heb je me dat 

verdomme niet gezegd?’ is zijn reactie.49 Vervolgens besluit hij de situatie recht te zetten door met 
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haar naar bed te gaan: ‘Ik ga de liefde met je bedrijven. Nu.’ Als Ana alleen antwoordt met een 

voorzichtig ‘O’ voegt hij toe: ‘Tenminste als je dat wilt, bedoel ik.’50 Een gezonde seksuele relatie, en 

zeker een BDSM-relatie, moet gebaseerd zijn op consent. Hier lijkt Christian zich niet veel zorgen 

over te maken; hij zegt eerst wat hij gaat doen, daarna vraagt hij pas toestemming.  

 Bij het bespreken van het contract is Ana erg zenuwachtig. Ze stuiten al snel op onenigheid 

over de lengte van de proefperiode. Dit is de periode waarin ze proberen of de relatie als 

onderdanige Ana bevalt. Christian zegt: ‘En laten we het alsjeblieft drie maanden lang proberen. Als 

je er niks aan vindt, kun je er op elk moment onderuit.’ Ana denkt dan: ‘Drie maanden? Ik heb het 

gevoel dat ik geen nee kan zeggen.’51 Hieruit is duidelijk op te maken dat Ana zich geïntimideerd 

voelt. Ze voelt zich niet vrij om te zeggen wat ze wil, maar gaat met Christian mee in zijn verlangens. 

De relatie is dus niet op erotic consent gebaseerd. In het eerste hoofdstuk heb ik uitgelegd dat er 

verschillende concepten van consent te onderscheiden zijn, waarbij ik onderscheid maakte tussen 

erotic consent en contract consent. De relatie tussen Ana en Christian beantwoordt beter aan de 

definitie van contract consent, zoals beschreven door Wendy Brown. Bij contract consent is er bewijs 

dat twee mensen ergens mee instemmen, aangezien het in een contract wordt gezet en 

ondertekend. Hieruit zou moeten blijken dat beide partijen instemmen, maar Brown wijst erop dat 

de omstandigheden waaronder een contract wordt getekend aan de gecontracteerden toch 

verschillende posities toekent. De persoon die het contract heeft opgesteld heeft meer macht, want 

hij stelt de voorwaarden op. Een ander kan daarmee instemmen, maar dat is niet hetzelfde als 

samen iets opstellen. Contract consent is een reactie op macht, niet een manier om macht te 

delen.52 Dit geldt ook voor de relatie van Ana en Christian. Christian heeft een contract opgesteld en 

Ana moet op hem vertrouwen wanneer ze als het ware door het contract heen wordt geleid. Het 

soort consent dat hiermee bereikt wordt, is een beperkt soort consent. Het is niet gebaseerd op 

gelijkwaardigheid en Ana’s uiteindelijke instemming met het contract is niet helemaal uit vrije wil. Ze 
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voelt zich onder druk gezet, omdat ze Christian niet kwijt wil raken. Het soort consent dat Christian 

verlangt, maar niet bereikt, is erotic consent. Hij wil graag een consensuele BDSM-relatie met Ana 

aangaan, maar is blind voor de machtsstructuren waar ze deel van uitmaken. De submissive moet 

het verlangen hebben om onderdanig te zijn, pas dan kan er consensueel toegestemd worden. Ana 

heeft dit verlangen niet, of ten minste niet uit zichzelf.  

Ana stelt tijdens hun gesprekken veel vragen, omdat ze de termen die gebruikt worden niet 

begrijpt. Christian moet hier om lachen, waardoor Ana zich beschaamd voelt. Hoe verder het 

gesprek vordert, hoe meer het over serieuze BDSM-technieken gaat, zoals bondage- en 

pijnigingsmethoden. Ana heeft hier moeite mee, ze vraagt Christian of ze dat gewoon helemaal niet 

kunnen doen. ‘Dat hoort er gewoon bij, schatje,’ is zijn antwoord.53 Dat is het einde van dit gesprek. 

Ana gaat er van uit dat dit klopt, dat het er inderdaad bij hoort. Een BDSM-relatie hoeft echter niet 

om pijn te draaien: ook daar kunnen afspraken over gemaakt worden. Dit weet Ana niet, en 

Christian geeft haar deze optie ook niet. Dit incident is tekenend voor de wijze waarop Christian, 

zoals ik in het bovenstaande heb aangetoond, zijn ervaring inzet als een vorm van macht, om te 

krijgen wat hij wil. Call legt duidelijk uit hoe consent dient te functioneren tussen wat hij kinksters 

noemt. Hijnoemtdit informed consent. ‘One can only consent to an activity if one is fully aware of 

the risks that activity entails. Consent is provisional and always revocable. Above all, consent is a 

relationship of trust.’54Consent kan dus alleen bereikt worden als beide partijen goed geïnformeerd 

zijn. Ana is dit niet, en ze moet vertrouwen op de kennis van Christian. Hij gebruikt dit om zijn ideale 

BDSM-relatie aan haar op te dringen, door haar niet alle informatie te geven. 

Alcoholgebruik 

Zoals reeds gezegd, was Ana op de eerste nacht die zij en Christian samen doorbrengen ontzettend 

dronken. Alcohol wordt vaak door Ana, maar ook door Christian, gebruikt om haar zo gesteld ‘moed’ 

te geven. Tijdens hun eerste echte date neemt Christian Ana mee naar zijn appartement. Ze drinken 

daar een glas wijn en het volgende moment krijgt de niets vermoedende Ana een contract voor haar 
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neus. Het is een geheimhoudingsverklaring, die zij zonder het te lezen ondertekent. Tijdens de 

bespreking van het contract wordt er voortdurend alcohol gedronken. Ana geeft zelf aan dat ze dit 

gebruikt om zichzelf moed in te drinken. Bij de bespreking van de zachte grenzen, dat wil zeggen de 

handelingen die in het contract staan en die Ana voorzichtig zou kunnen uitproberen, zegt Christian 

dat hij haar champagne geeft zodat Ana zal zeggen wat ze echt denkt. Hieruit kunnen we 

concluderen dat hij zich bewust is van het effect dat alcohol op haar heeft. Hoewel het gebruik van 

alcohol in Fiftyshades of greynog niet is aangekaart als probleem in de populaire pers of ander 

onderzoek, schuift de auteur het belang ervan niet onder stoelen of banken. Op de website van E.L. 

James is zelfs een heuse Fiftyshades of grey wijn lijst te vinden, met daarop alle momenten in het 

boek waarbij wijn een rol speelt. Liefhebbers kunnen de desbetreffende wijn bestellen.55 

Conclusie 

Uit de analyse aan de hand van de vier motieven locatie, gedachten versus handelingen, manipulatie 

en alcoholgebruik is naar voren gekomen dat er meerdere omstandigheden zijn in die de relatie 

tussen Ana en Christian die duiden op machtsstructuren. Zo vinden alle ontmoetingen plaats op het 

terrein van Christian: op zijn werk, bij hem thuis of in een restaurant dat hij heeft uitgekozen. De 

ruimte die Ana vraagt wordt constant genegeerd: Christian dringt haar huis binnen en volgt haar als 

ze bij haar moeder is. Daarnaast blijkt dat Ana vaak niet handelt naar haar gevoel. Haar gedachten 

en acties komen niet met elkaar overeen, waardoor het lijkt alsof Christian veel invloed op haar 

uitoefent en ze niet vanuit zichzelf handelt. Ten slotte is er vaak drank in het spel. Christian zegt zelf 

dat hij Ana champagne geeft om haar te laten zeggen wat ze denkt. Dit klinkt misschien als of alcohol 

Ana de moed geeft om te zeggen wat ze wil, maar toestemmen onder invloed van alcohol is geen 

juiste manier om consent te bereiken. Erotic consent moet ontstaan uit een eigen en bewust 

verlangen, niet door de invloed van een persoon of van middelen. 

Uit de manier waarop Ana en Christian consent proberen te bereiken kan worden afgeleid 

dat ze vastzitten in de machtsstructuren van een kapitalistische samenleving. Hun relatie werkt niet, 
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omdat ze niet op gelijke voet aan hun relatie beginnen. Vanuit een anarchistisch perspectief kan een 

BDSM-relatie een manier zijn om deze machtsstructuren te ondermijnen, of ermee te spelen. Door 

machtsrelaties expliciet te maken, zoals dat gebeurt op het moment dat een sub en een dom samen 

een contract opstellen, wordt de maatschappelijke macht uit de persoonlijke relatie weggenomen. 

De submissive is degene die vanuit zijn of haar verlangen de macht aan een dominant geeft. Deze 

macht kan op elk moment ook weer weggenomen worden. De dominant is zich hier van bewust en 

dient met respect met zijn of haar rol als dominant om te gaan. Ana en Christian weten de impliciete 

machtsstructuren niet expliciet te maken, omdat ze zich hier niet bewust van zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSIE 

 

De vraag die ik aan het begin van dit onderzoek stelde was: Hoe worden bestaande 

machtsstructuren in onze huidige Westerse maatschappij weerspiegeld in de relatie tussen Ana en 

Christian infiftyshades of grey vanuit een anarcha-feministisch perspectief? Uit mijn analyse is 

gebleken er meerdere problematische machtsstructuren weerspiegeld worden in hun relatie, ook 

buiten de speelkamer, en dat Ana en Christian vanaf het begin vast zitten in een hiërarchie, die hen 
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verhindert tot een gezonde persoonlijke relatie te komen. Het BDSM-aspect aan hun relatie maakt 

dit probleem extra inzichtelijk. Er zijn een aantal omstandigheden die ervoor zorgen dat er al een 

hiërarchie tussen Ana en Christian is, voordat ze gaan praten over een sub/dom-relatie: Christian is 

ouder en economisch en fysiek gezien sterker. Daarnaast heeft hij meer seksuele ervaring dan Ana. 

Dit heeft als gevolg dat Ana volledig op Christian moet vertrouwen, wat zijn machtspositie versterkt. 

In deze relatie zien we een patriarchale structuur. De man is ouder, in een economisch betere 

positie, fysiek sterker en krijgt daardoor een machtspositie binnen de relatie met Ana. Zij is jong, 

onzeker en durft niet met anderen over hun seksuele relatie te praten. Hun contract verbied haar 

overigens ook om dit te doen. Ze kan dus alleen bij Christian terecht met haar vragen. Hij probeert 

haar te helpen, maar wil haar ook overhalen om de relatie met hem aan te gaan. Hierdoor is zijn 

advies nooit alleen inAna’s voordeel. Christian geeft aan dat BDSM het enige soort relatie is waar hij 

interesse in heeft. Hierdoor heeft Ana weinig keuze: ze wil hem niet kwijt, dus gaat ze een BDSM-

relatie aan, al gaat dat tegen haar eigen verlangens in. Ana’s keuze wordt niet in vrijheid gemaakt. 

Een vrije keuze betekent niet alleen kunnen kiezen, maar ook actief deelnemen aan het bepalen van 

je keuzemogelijkheden. Christian is degene die de keuzemogelijkheden bepaalt, niet Ana. 

Uiteindelijk gaat de relatie kapot aan het gebrek aan verlangen naar onderdanigheid van Ana. Een 

submissive moet zelf het verlangen hebben om onderdanig te zijn, daar hoort de relatie om te 

draaien. De macht die Christian zich toe-eigent als dominant is daarom onterecht. Christian maakt 

misbruik van zijn positie als ervaren dominant. Ik zou stellen dat Christian zijn positie als patriarch 

gebruikt om macht uit te oefenen op Ana. Het gebruik van alcohol is ook problematisch. Christian 

gebruikt alcohol om Ana ‘moed’ te geven, maar die moed valt wel altijd in zijn voordeel uit. Ana 

stemt in met handelingen die ze in nuchtere toestand niet zou verrichten. Dit betekent dat hun 

relatie niet consensueel is. Aangezien wordt toegegeven aan de wensen van Christian, is het 

nogmaals duidelijk dat er een onderliggende machtsstructuur in hun relatie zit. 

Concluderend kan gesteld worden dat in de relatie van Ana en Christian veel 

maatschappelijke machtsstructuren impliciet doorwerken, waar zij zelf blind voor zijn. Vanuit een 

anarchistisch en feministisch perspectief zijn deze machtsstructuren uitermate problematisch voor 

de relaties tussen mensen onderling. Een gezonde BDSM-relatie, die bereikt wordt vanuit erotic 



 

 

 

 

26 

consent, heeft potentie om deze machtsstructuren te transformeren. Helaas weten Ana en Christian 

dit punt niet te bereiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 REFLECTIE 

Aan het begin van dit onderzoek heb ik lang gezocht naar een manier om mijn anarchistische 

achtergrond en het schrijven van een wetenschappelijke scriptie aan elkaar te koppelen. Zoals ik in 

mijn inleiding stelde, vind ik het van groot belang expliciet te maken vanuit welke achtergrond ik 

onderzoek doe. Die houding lijkt me van belang om een lacune in het academisch veld te vullen. Er 

wordt namelijk weinig anarchistisch onderzoek gedaan. Dat verbaast mij niet, want tijdens het 
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schrijven kwam ik er achter dat anarchisme en academica niet de beste vrienden zijn. Volgens 

anarchistische principes is het belangrijk teksten voor een breed publiek toegankelijk te maken.56 

Academische teksten vereisen daarentegen een bepaalde taal, die voor niet-hoogopgeleiden minder 

toegankelijk is. Ook is het houden aan bepaalde regels qua stijl van belang. De academica zijn alleen 

toegankelijk voor een bepaalde laag van de samenleving en hierdoor zelf hiërarchisch. Dit is recent 

scherp duidelijk geworden door de afschaffing van de studiefinanciering. Jongeren die geensteun 

krijgen van hun ouders, kunnen studeren niet betalen. Daarom blijft anarchistisch-academisch 

onderzoek moeilijk en bijna een contradictie in zichzelf. Uiteindelijk ben ik tevreden met het 

uitgevoerde onderzoek, hieraan toevoegend dat ik hoop in de toekomst een verandering in 

academica te zien plaatsvinden waardoor andere manieren van onderzoek naast de dominante 

vorm, waaronder anarchistisch onderzoek, mogelijk zullen zijn. 
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