
Voor de liefhebber zijn het gouden 
tijden: superhelden hebben de we-
reld overgenomen. En ze zijn geen 

bordkartonnen figuren meer, maar mensen 
van vlees en bloed. De in maillots, capes, en 
maskers gehulde mannen worden steeds se-
rieuzer genomen door filmmakers, critici en 
publiek. 
 Persoonlijk kan ik het niet uitstaan. 
Door deze kleurrijke figuren scherpe rand-
jes en een gevoelsleven te geven, verliezen 
we juist datgene wat superhelden interessant 
maakt. Zowel in de originele stripboeken 
als in de films uit de vorige eeuw maken su-
perhelden geen deel uit van onze wereld, 
maar van een fantasievolle parallelle werke-
lijkheid waar hun excentrieke verschijning 
minder uit de toon springt. Ze verliezen 
hun unieke kwaliteiten in een wereld die de 
onze zou kunnen zijn.
 Zoals Batman in de drie recente films 
van Christopher Nolan gestalte kreeg, draait 
alles om het ‘realisme’ van zijn personage. 
Met complexe flashbacks, bombastische 
muziek en imponerend camerawerk wordt 
op zoveel mogelijk manieren duidelijk ge-
maakt dat dit niet alleen een serieuze 
Batman is, maar dat we ook kijken naar 
Belangrijke en Relevante Cinema. En ieder-
een trapt erin. De ene na de andere column 
verscheen over wat The Dark Knight Rises te 
zeggen heeft over de economische crisis, of 
hoe The Joker de symbolische belichaming 
is van Al Qaida.

Deze aanpak is niet alleen mijlenver 
verwijderd van de originele stripfi-
guur, maar ook van alle eerdere 

versies van deze held. In de hilarische tv-se-
rie uit de jaren 60 en de succesvolle filmse-
rie uit de jaren 90 was Batman altijd een 
tweedimensionale figuur die in een vol-
strekt onrealistische wereld leefde. Juist 
deze afstand maakte hem leuk: er is natuur-
lijk ook niet zoveel geloofwaardigs aan een 
miljonair die zich ’s nachts als vleermuis 

verkleedt en het uit persoonlijke wraak-
zucht in z’n eentje opneemt tegen de 
criminaliteit. 
 Net als de meeste andere superhelden 
stond Batman voor een ideaal, en niet voor 
een geloofwaardig en psychologisch uitge-
werkt individu. Zijn avonturen speelden 
zich af in een symbolische wereld die geen 
letterlijk verband had met de onze. 
Personages als Catwoman, The Penguin, 
The Riddler en Two-Face waren geen men-
sen met diepgang, maar belichamingen van 
mythische archetypen met een lange ge-
schiedenis. Ze werden vergeleken met het 
pantheon van goden en halfgoden uit de 
Griekse of Noorse mythologie: Gotham 
City was net zoiets als het godenrijk op de 
berg Olympus, of het Noorse Walhalla.
 Ik vraag me soms af waarom dit in de 
eenentwintigste eeuw zo is veranderd. 
Waarom moeten niet alleen Batman, maar 
ook Superman, Spider-Man, Iron Man, de 
Hulk, en nog zoveel anderen nu bovenal re-
alistische personages met psychologische 
diepgang zijn? Sinds wanneer hebben we 
het over de politieke en economische rele-
vantie van de nieuwste superheldenfilm? 

Het kassucces Spider-Man luidde het 
nieuwe superheldengenre officieel 
in. Dit was de eerste grote zomer-

film die volgde op de terroristische aansla-
gen van 11 september in het voorgaande 
jaar. Hij moest een hart onder de riem ste-
ken van het Amerikaanse publiek dat nog 
lang niet van de schrik was bekomen. Spider-
Man speelde zich af in een oogstrelend New 
York dat in de film meer weg had van een 
dorp waar gezelligheid en saamhorigheid 
nog voorop stonden. Wanneer Green 
Goblin de stad onder vuur neemt, is het niet 
alleen de superheld die het tegen hem op-
neemt: hij wordt vanzelfsprekend bijgestaan 
door de inwoners van de stad.
 De hoofdpersoon moet een realistisch 
en redelijk geloofwaardig personage zijn. 
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De verlegen Peter Parker, innemend ge-
speeld door Tobey Maguire, worstelt niet 
alleen met zijn status als superheld, maar 
ook met financiële problemen, liefdespe-
rikelen en ingewikkelde familiekwesties. 
Hij is niet perfect, maar heeft juist vele 
gebreken en voelt zich door zijn grote 
verantwoordelijkheden uiteindelijk ge-
dwongen om zijn grote liefde af te 
wijzen. 
 Het enorme succes van de film lag in 
de combinatie van nostalgie voor vervlo-
gen tijden en de waarden van een nieuw 
tijdperk. Na het eind van de Koude 
Oorlog leek het in de jaren 90 alsof 
Amerika oppermachtig was, zonder grote 
vijanden in de welvaart van een wereld-
wijde ‘Pax Americana’. De aanslagen van 
11 september brachten nieuwe vijanden 
die complex, ongrijpbaar, en buitenge-
woon gevaarlijk leken. In deze context 
was er behoefte aan heldenfiguren met de 
herkenbaarheid van vroeger, maar met 
een invulling die bij deze nieuwe tijd 
paste.
 Na Spider-Man gaf de wederopstan-
ding van Batman een definitieve invul-
ling aan deze eenentwintigste-eeuwse su-
perheld. In Batman Begins kreeg de 
wereldberoemde wreker een nieuwe vorm 
die paste bij dit nieuwe tijdperk: deze 
Bruce Wayne was een getergde ziel die de 
moord op zijn ouders bij zich bleef dra-
gen en die als jonge man wordt getraind 
door een schimmige organisatie in het 
Verre Oosten. Maar al snel na zijn radica-
lisering breekt hij met dit extremistische 
milieu en weet hij als Batman op het laat-
ste moment een terroristische aanslag op 
zijn geliefde stad te verijdelen.
 Net als Spider-Man was ook de nieu-
we Batman een geloofwaardig personage 
dat in een realistisch vormgegeven wereld 

woonde. Maar waar Peter Parker steeds 
zonder geld zat, was Bruce Wayne een 
enorme rijkaard die het bedrijf van zijn 
vader had geërfd. Je zou zelfs kunnen 
zeggen dat de superkracht van Batman 
grotendeels voortkomt uit zijn positie als 
directeur van een miljardenbedrijf. Zijn 
pak, zijn Batmobile, zijn technische snuf-
jes en zijn vermogen om een dubbelleven 
te leiden komen allemaal rechtstreeks 
voort uit zijn status als ceo van een mach-
tig bedrijf.
 Hetzelfde geldt voor Iron Man, de 
superheld gespeeld door Robert Downey 
Jr. die sinds 2008 al in vier enorme kas-
krakers is verschenen. Ook hij moet het 
opnemen tegen een radicale terreurorga-
nisatie uit het Oosten, ook hij bouwt z’n 
eigen superheldenpak, en ook hij moet 
het hebben van zijn status als rijke direc-
teur van zijn eigen technologiebedrijf. 
Steeds opnieuw zien we in deze films dan 
ook superhelden die niet alleen onge-
woon realistisch zijn, maar die ook gestal-
te krijgen op een manier die past bij deze 
tijd: ondernemers die de wereld op eigen 
houtje veranderen met hun gedurfde aan-
pak en revolutionaire technologie.

De huidige superhelden combine-
ren de klassieke actieheld met de 
figuur van Steve Jobs. Ze zijn 

arrogant, eigenzinnig, charismatisch, en 
hoeven zich van niemand iets aan te trek-
ken. Batman, Superman, Iron Man en 
Spider-Man staan boven de wet en kun-
nen ook alleen op die manier effectief 
zijn. Politiemacht, leger en politiek zijn 
per definitie machteloos: we moeten ver-
trouwen op de intuïtie en vermogens van 
deze buitengewone individuen om onze 
wereld van de ondergang te redden. De 
halfgoden van weleer hebben in deze 

films daarom veel meer weg van beroemd-
heden die maar al te graag pronken met hun 
financiële vermogen.
 Daarbij komt dat de logo’s die ze op 
hun borst dragen eigenlijk net zo functione-
ren als die van Apple, Nike, of Coca-Cola. 
Waar de borstplaat van Batman of 
Superman ooit stond voor ‘truth, justice and 
the American way’, zijn die idealen tegenwoor-
dig veel minder prominent geworden. Het 
zijn handelsmerken die we in de eerste 
plaats associëren met mediaconglomeraten 
als Time Warner, Disney en Marvel. In deze 
context zien we dan ook dat superhelden 
steeds vaker dingen doen die ze eigenlijk 
niet zouden mogen. Dit maakt ze niet alleen 
menselijker, maar ook opnieuw eigentijdser: 
we leven in een wereld waar idealen hebben 
afgedaan en waar grillige financiële mark-
ten de dienst uitmaken.
 Het cynisme dat schuilt in deze schijn-
baar nostalgische iconen steekt vaak de kop 
op. In The Dark Knight (2008) lukt het 
Batman om halverwege de film zijn aarts-
vijand The Joker te vangen in een politiecel, 
maar kan hij het niet laten om hem tegen 
zijn eigen erecode in te martelen. Vlak na de 
schandalen rondom Abu Ghraib en andere 
uitwassen in de ‘War on Terror ’ zou je ver-
moeden dat zoiets uitgesloten was, maar 
toch keuren we het hier niet af. Als kijker le-
ven we zodanig mee met deze realistische 
superheld dat we er ook begrip voor hebben 
als hij wat mensenrechten schendt. In deze 
nieuwe tijden zijn extreme maatregelen 
blijkbaar noodzakelijk, en deze populaire 
verhalen dragen impliciet bij aan de toleran-
tie die we er als publiek voor opbouwen.
 Korter geleden zag ik het ook in de dis-
cussie die oplaaide rondom de nieuwe 
Superman-film Man of Steel (2013). Net als 
in de meeste superheldenfilms uit deze tijd 
kwam New York hierin opnieuw onder 

vuur te liggen door een fundamentalistische 
organisatie en kan alleen een vernieuwde, 
meer realistische versie van een klassieke 
superheld het tij keren. In navolging van 
Batman is ook deze oude stripheld nu grim-
mig, zwaarmoedig en complex geworden. 
En ook hij neemt het niet meer zo nauw 
met zijn erecode: tijdens de climax van de 
film rekent hij voorgoed af met de slechte-
rik, terwijl Superman juist niemand zou 
mogen doden.
 En opnieuw vinden we het als kijkers 
niet erg dat hij dit doet; niet alleen omdat de 
film doet voorkomen dat hij niet anders 
kan, maar ook omdat hij het zelf zo erg 
vindt. Het eigen verdriet over deze executie 
voegt weer emotie en ambiguïteit toe aan 
zijn personage. Het grote voordeel hiervan 
is dat een onderscheidend publiek deze 
films ook kan waarderen: door alle grim-
migheid lijkt het meer dan een kinderachtig 
Hollywood-product vol spierballen en 
ontploffingen. 

Hoe populair en commercieel suc-
cesvol deze formule ook is, toch 
blijf ik dromen van een terugkeer 

naar de tweedimensionale superheld. Ik wil 
een film zonder holle bombast, zonder con-
tinue verwijzingen naar de hedendaagse po-
litiek en zonder een held in een rubberen 
pak die we bovenal serieus moeten nemen. 
Geef mij een Batman zoals die van Tim 
Burtons meesterlijke Batman Returns: een tot 
de verbeelding sprekende schim die rond-
waart in een surrealistische droomwereld. 
Verwijzingen naar de actualiteit kom je hier 
niet tegen, en neem de boel vooral niet seri-
eus. Dan hoeven we ook niet meer te doen 
alsof superhelden belangrijk of relevant zijn: 
ze zijn op hun best als moderne mythes, go-
den en halfgoden die zich niet zoveel om 
onze werkelijkheid bekommeren. ♦


