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Nederlandstalige	  samenvatting	  
	  

Het	  onderwerp	  van	  dit	  proefschrift	  betreft	  de	  manier	  waarop	  de	  Amerikaanse	  

politiek	  samenvloeit	  met	  de	  populaire	  cultuur.	  De	  centrale	  figuur	  in	  deze	  studie	  is	  de	  

superheld,	  die	  fungeert	  als	  een	  symbolische	  belichaming	  voor	  de	  conflicterende	  

fantasieën	  die	  de	  jaren	  van	  het	  presidentschap	  van	  George	  W.	  Bush	  in	  de	  VS	  typeren.	  

Ik	  beargumenteer	  in	  dit	  proefschrift	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  feiten	  en	  fictie,	  

nieuws	  en	  vermaak,	  en	  reëel	  en	  virtueel	  in	  het	  tijdperk	  dat	  volgde	  op	  de	  aanslagen	  

van	  11	  september	  2001	  steeds	  moeilijker	  te	  maken	  is,	  naarmate	  politiek	  en	  

entertainment	  zelfs	  nog	  meer	  met	  elkaar	  versmolten	  raakte	  dan	  tijdens	  de	  Reagan-‐

jaren.	  Deze	  erosie	  van	  voormalige	  begrenzingen	  duidt	  op	  mijn	  hypothese	  dat	  de	  

aanslagen	  van	  9/11	  tot	  een	  intensivering	  van	  de	  cultuur	  van	  het	  postmodernisme	  

hebben	  geleid.	  Zoals	  theoretici	  als	  Fredric	  Jameson	  en	  Slavoj	  Žižek	  hebben	  betoogd,	  

vertegenwoordigen	  de	  politieke	  en	  culturele	  verschuivingen	  van	  na	  9/11	  niet	  het	  

eind	  van	  het	  posmodernisme,	  maar	  juist	  een	  voortzetting	  ervan,	  echter	  wel	  met	  een	  

groter	  bewustzijn	  van	  de	  vele	  crises	  die	  voortkomen	  uit	  het	  globale	  kapitalisme	  en	  

virtuele	  economieën.	  	  

Binnen	  deze	  global	  village	  is	  de	  Amerikaanse	  populaire	  cultuur	  internationaal	  

gezien	  meer	  prominent	  dan	  ooit	  geworden,	  naarmate	  succesvolle	  commerciële	  

franchises	  uit	  Hollywood	  zich	  over	  steeds	  meer	  verschillende	  media	  hebben	  

verspreid.	  Binnen	  deze	  allesomvattende	  cultuur	  van	  producten	  en	  herkenbare	  

merknamen	  werd	  de	  superheld	  in	  het	  eerste	  decennium	  van	  de	  21e	  eeuw	  de	  

dominante	  figuur	  in	  de	  postklassieke	  cinema.	  Aan	  de	  ene	  kant	  kan	  het	  succes	  van	  

iconische	  figuren	  als	  Batman,	  Superman	  en	  Spider-‐Man	  gekoppeld	  worden	  aan	  hun	  

herkenbaarheid	  als	  striphelden,	  waardoor	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  producten	  

succesvol	  in	  de	  markt	  gezet	  kan	  worden.	  Maar	  superhelden	  worden	  ook	  sterk	  

geassocieerd	  met	  Amerikaans	  politiek	  en	  ideologie.	  Hun	  opmars	  in	  de	  periode	  2002-‐

2008	  moet	  daarom	  ook	  bezien	  worden	  vanuit	  hun	  ideologische	  inhoud	  en	  de	  manier	  

waarop	  het	  genre	  is	  verbonden	  aan	  de	  Amerikaanse	  cultuur	  en	  geschiedenis.	  Dit	  

verband	  werd	  nog	  evidenter	  tijdens	  het	  presidentschap	  van	  George	  W.	  Bush,	  
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aangezien	  het	  politieke	  vertoog	  van	  zijn	  regering	  gretig	  gebruikmaakte	  van	  

terminologie	  die	  duidelijk	  ontleend	  was	  aan	  de	  figuren	  en	  verhalen	  van	  de	  

actiefiguren	  en	  superhelden	  uit	  de	  Hollywoodfilm.	  

Om	  de	  onderliggende	  thema’s	  die	  de	  superheldenfilm	  en	  21e-‐eeuwse	  

Amerikaanse	  politieke	  vertogen	  met	  elkaar	  verenigen	  vanuit	  een	  theoretisch	  kader	  

te	  benaderen,	  is	  dit	  proefschrift	  verdeeld	  in	  vijf	  hoofdstukken	  die	  elk	  een	  centraal	  

thema	  centraal	  stellen.	  In	  het	  eerste	  hoofdstuk	  wordt	  het	  verband	  tussen	  

postmoderne	  theorie	  en	  de	  vertogen	  rondom	  9/11	  nader	  toegelicht	  en	  uitgediept.	  

Daarmee	  wordt	  mijn	  theoretische	  kader	  van	  neomarxisme	  en	  critical	  theory	  

toegepast	  op	  de	  mediavertogen	  die	  naar	  aanleiding	  van	  9/11	  werden	  geproduceerd,	  

alsmede	  de	  superheldenfilms	  die	  snel	  erna	  verschenen.	  Het	  tweede	  hoofdstuk	  gaat	  

nader	  in	  op	  het	  onderwerp	  van	  traumatheorie,	  en	  beargumenteert	  dat	  verschillende	  

media	  actief	  bijdroegen	  aan	  het	  idee	  dat	  de	  getraumatiseerde	  reactie	  van	  het	  

publiek	  op	  de	  aanvallen	  van	  9/11	  niet	  alleen	  normaal,	  maar	  ook	  natuurlijk	  was.	  Ik	  

ondersteun	  deze	  argumentering	  eerst	  met	  een	  analyse	  van	  enkele	  literaire	  

voorbeelden	  uit	  het	  Amerikaanse	  genre	  van	  de	  “9/11	  roman,”	  en	  vervolgens	  met	  

verschillende	  voorbeelden	  uit	  de	  superheldenfilm,	  waarin	  deze	  thema’s	  op	  een	  

vergelijkbare	  manier	  naar	  voren	  komen.	  

Het	  derde	  hoofdstuk	  heeft	  als	  thema	  de	  traditionele	  relatie	  tussen	  de	  

superheld	  en	  de	  (post)moderne	  stad,	  die	  in	  de	  jaren	  na	  9/11	  een	  nieuwe	  invulling	  

kreeg.	  Na	  de	  aanval	  op	  New	  York	  moest	  het	  imago	  van	  deze	  stad	  als	  centrum	  van	  het	  

globale	  kapitalisme	  en	  aantrekkelijke	  toeristenbestemming	  opnieuw	  worden	  

gedefinieerd,	  en	  de	  superheldenfilm	  heeft	  daar	  een	  belangrijke	  rol	  in	  gespeeld.	  In	  de	  

film	  Spider-Man	  (Sam	  Raimi,	  2002)	  zien	  we	  de	  postmoderne	  stad	  als	  virtuele	  

speeltuin	  voor	  de	  superheld,	  die	  in	  zijn	  vluchtduiken	  door	  de	  metropool	  een	  

belichaming	  wordt	  van	  de	  postmoderne	  flâneur.	  Deze	  problematische	  visie	  van	  de	  

hedendaagse	  stad	  wordt	  verder	  uitgewerkt	  in	  het	  vierde	  hoofdstuk,	  waarin	  het	  

thema	  van	  sociale	  controle	  en	  toezicht	  centraal	  staat.	  Aan	  de	  hand	  van	  het	  

theoretisch	  model	  van	  Michel	  Foucault	  geef	  ik	  hier	  een	  concrete	  invulling	  van	  het	  

panopticisme	  binnen	  de	  context	  van	  de	  post-‐9/11	  cultuur,	  en	  gebruik	  ik	  

voorbeelden	  uit	  de	  films	  The	  Dark	  Knight	  en	  Iron	  Man	  om	  aan	  te	  tonen	  hoe	  
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superhelden	  vaak	  in	  de	  eerste	  plaats	  toezichthouders	  zijn	  die	  de	  dominantie	  van	  

blanke,	  patriarchale	  homogeniteit	  veilig	  stellen.	  De	  dreiging	  binnen	  deze	  films	  komt	  

aan	  de	  andere	  kant	  steeds	  van	  postmoderne	  vormen	  van	  sociale	  en	  economische	  

identiteit,	  waartegen	  de	  superheld	  een	  aartsconservatieve	  strijd	  aangaat.	  

Het	  vijfde	  en	  laatste	  hoofdstuk	  brengt	  de	  voorgaande	  thema’s	  samen	  door	  het	  

gegeven	  van	  apocalyptische	  verhalen	  in	  de	  postmoderne	  cultuur	  centraal	  te	  stellen.	  

Door	  steeds	  opnieuw	  het	  einde	  van	  de	  wereld	  als	  centraal	  gegeven	  te	  gebruiken,	  

wordt	  dit	  niet	  alleen	  gekoppeld	  aan	  een	  specifieke	  invulling	  van	  de	  stad	  als	  centraal	  

punt	  van	  de	  postmoderne	  maatschappij,	  maar	  worden	  ook	  de	  begrippen	  van	  macht,	  

toezicht,	  en	  trauma	  opnieuw	  benadrukt	  en	  bij	  elkaar	  samengebracht.	  De	  verbinding	  

van	  deze	  thema’s	  in	  de	  superheldenfilm	  weerspiegelt	  niet	  alleen	  het	  dominante	  

element	  van	  “het	  einde	  van	  de	  geschiedenis”	  uit	  de	  postmoderne	  theorie;	  het	  laat	  

ook	  zien	  dat	  deze	  thema’s	  op	  een	  regressieve	  manier	  binnen	  deze	  fictieve	  kaders	  

wordt	  geplaatst,	  en	  een	  fantasie	  komen	  te	  belichamen	  die	  het	  publiek	  loskoppelt	  van	  

een	  besef	  van	  historiciteit,	  waarvoor	  in	  de	  plaats	  een	  nostalgisch	  en	  patriarchale	  

droomwens	  komt	  te	  staan.	  

Tezamen	  vormen	  deze	  hoofdstukken	  een	  analyse	  van	  de	  thema’s	  die	  aantonen	  

hoe	  sterk	  de	  Amerikaanse	  populaire	  cultuur	  verbonden	  is	  met	  ideologische	  en	  

politieke	  kwesties,	  juist	  in	  genres	  zoals	  de	  superheldenfilm	  die	  op	  de	  oppervlakte	  

juist	  weinig	  of	  geen	  verband	  lijken	  te	  hebben	  met	  de	  geschiedenis,	  en	  die	  doorgaans	  

worden	  gezien	  als	  onrealistisch	  escapisme.	  Ik	  beargumenteer	  in	  dit	  proefschrift	  dat	  

dit	  escapisme	  juist	  altijd	  een	  ideologisch	  geladen	  vorm	  aanneemt	  die	  het	  dominante	  

politieke	  vertoog	  van	  de	  Bush-‐regering	  impliciet	  ondersteunt	  en	  naturaliseert.	  De	  

meeste	  superheldenfilms	  vormen	  daarmee	  een	  belangrijk	  en	  zeer	  problematisch	  

onderdeel	  van	  een	  mondiale	  populaire	  cultuur	  die	  specifieke	  Amerikaanse	  ideeën	  en	  

belangen	  uitdraagt.	  

	  

	  




