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Toen Batmanfilm The Dark Knight Rises in 2012 ver-

scheen, verliet de 24-jarige James Holmes uit Colorado 

tijdens de première de filmzaal. Toen hij terugkwam, 

had hij een gasmasker op, wierp een rookbom tussen 

het publiek en opende het vuur. Tien mensen kwamen 

ter plekke om, nog eens twee overleden onderweg naar 

het ziekenhuis. Het staat bekend als de Aurora shooting.

BOYCOT
Het is dus niet verwonderlijk dat nog voor Joker uit-

kwam, een vereniging van ouders van slachtoffers 

zorgen uitte over de première. En hoewel nog niemand 

de film over Batmans aartsvijand had gezien, publiceer-

den media daarna de ene na de andere waarschuwing 

voor nog meer mass shootings in bioscopen, en werd 

opgeroepen Joker te boycotten.

Amerikaanse journalisten verwezen in dit kader naar 

de zogenaamde incels (involuntary celibates, ‘onvrijwillig 

celibatairen’), een informele groep ontstaan op inter-

net, als de eventuele plegers van geweld rond Joker. 

De incel is in de afgelopen jaren voor sommigen hét 

symbool van het kwaad geworden: “Het komt erop 

neer dat ze hun maagdelijkheid beschouwen als een 

vorm van discriminatie of apartheid”, schreef Zoe 

Williams in The Guardian. “Alleen een soort staats-

geleid vriendinnetjesprogramma, waarbij het hebben 

van verschillende seksuele partners illegaal is, zou 

deze grove onrechtvaardigheid nog kunnen verhel-

pen. Tegelijkertijd hebben ze een hekel aan slachtof-

fers, snowflakes (mensen die geen kritiek verdragen, 

red.), vrijzinnigen en iedereen die zich daadwerkelijk 

inzet voor gelijkheid.” De maatschappij lijkt zich geen 

raad te weten met deze eenzame blanke jongemannen 

met een zeer negatief zelfbeeld en een intense haat 

voor de samenleving.

PARIA
Arthur Fleck, hoofdpersonage in Joker (gespeeld door 

Joaquin Phoenix), kan als een incel worden gezien. Hij 

woont alleen met zijn moeder in een armzalig appar-

tementje ergens driehoog achter in Gotham. Door 

hersenschade vertoont hij afwijkend gedrag. Zo moet 

hij in sociaal ongemakkelijke situaties onbeheersbaar 

lachen, reden voor zijn omgeving om hem als een 

paria te behandelen.

De stad Gotham is in Joker een ware dystopie, vol 

ongedierte, werkeloosheid, armoede en misdaad. 

Door een staking hoopt het vuilnis zich steeds verder 

op, als een symbool voor de ellende die langzaamaan 

in Flecks ziel opstapelt. Hij is doorlopend slachtoffer 

van verbaal en fysiek geweld, zit vast in een sociaal 

isolement en heeft zijn persoonlijk leven opgeofferd 

om voor zijn moeder te zorgen. Hij werkt als clown, 

maar droomt van een carrière als stand-up come-

dian en koestert een intense bewondering voor talk-

showhost Murray Franklin (gespeeld door Robert De 

Niro).

Een maatschappelijk werkster schrijft Arthur zeven 

verschillende medicijnen voor, die zijn afbrokkelende 

geest nog enigszins stabiel lijken te houden. Wanneer 

de gemeente die hulp wegbezuinigt en Arthur geen 

medicatie meer krijgt, escaleert de boel; zeker als hij 

zijn baan verliest en ontdekt een buitenechtelijke 

zoon te zijn van miljonair Thomas Wayne, de vader 

van Bruce Wayne, oftewel Batman.

Joker zit vol subtiele verwijzingen naar politieke 

ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Als drie 

rijke jongemannen worden vermoord, geeft Thomas 

Wayne (die politieke ambities heeft) een tv-interview. 

Hij zegt daarin dat diegenen die jaloers zijn op succes-

volle mensen, “nooit meer zullen zijn dan clowns”.

TRUMP EN CLINTON
Het leidt tot enorme ophef in Gotham, en doet sterk 

denken aan de toespraak waarin Hillary Clinton een 

deel van de aanhang van Donald Trump deplorables 

noemde: “Ze zijn racistisch, sexistisch, homofoob, 

xenofoob, islamofoob, noem maar op.” Volgens so-

ciaal psycholoog Jonathan Haidt tekent de uitspraak 

de manier waarop de heersende klasse neerkijkt op 

‘gewone’ Amerikanen en was het een sleutelmoment 

in Clintons verkiezingsnederlaag.

Ook Waynes uitspraak leidt tot meer dan alleen 

publieke verontwaardiging. Mensen gaan de straat op 

met borden waar RESIST op staat, kranten koppen 

KILL THE RICH en de clown die de drie rijke jongens 

vermoordde, krijgt een Robin Hood-achtige status. 

Er ontstaat een protestbeweging tegen de groeiende 

ongelijkheid in Gotham, met demonstranten die 

clownsmaskers dragen: een directe verwijzing naar 

Occupy Wallstreet, de protestbeweging die in het 

het kielzog van de kredietcrisis ontstond en waarbij 

demonstranten massaal Guy Fawkes-maskers droe-

gen.

In Joker is het de vervallen, disfunctionele en onmen-

selijke samenleving die de geestelijk zieke Arthur 

Fleck het laatste zetje geeft. Niet voor niets zien we 

hem lachen om een fragment uit Modern Times waarin 

Charlie Chaplin als geblinddoekte fabrieksarbeider 

op rolschaatsen cirkeltjes draait op de rand van een 

afgrond.

De Joker of clown is een zeer goed gekozen hoofd-

personage voor dit sociale drama. In de westerse 

cultuur wekte de nar van oudsher enerzijds spot op, 

en had hij anderzijds door zijn positie een zeker poli-

tieke invloed. Aan het hof van een koning kon de nar 

als enige ongestraft tegen de heersende opvattingen 

ingaan. Hij bespot wat voor de rest van de samenle-

ving heilig is: status, rijkdom, macht en de onaantast-

baarheid van bepaalde ideeën en overtuigingen.

Wanneer Arthur Flecks transformatie tot de Joker vol-

DOOR ERIK HENDRIX

Joker, de film over de ultieme schurk uit de Batman-serie van DC Comics, roept felle debatten op. Zet de film inder-

daad aan tot geweld? Of is er iets anders aan de hand?

Joker toont de clown als openbaar 
aanklager

essay
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Hoofdpersoon Arthur Fleck, gespeeld door Joaquin Phoenix, verandert stukje bij beetje in superschurk Joker. | Beeld: Niko Tavernise - Warner Bros
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Candace Vogler is een flamboyante versch5ning. 

Denk een modieuze Elizabeth Anscombe (maar 

dan zonder sigaar). Ze is hoogleraar filosofie aan 

de Universiteit van Chicago en kreeg in 2015, met 

Jennifer Frey, tweeënhalf miljoen dollar van de 

Templeton Foundation om onderzoek te doen naar 

‘Deugd, geluk en de zin van het leven’.

Toen ik over Vogler begon te lezen in een boek over 

intellectuele bekeerlingen (die z5n er gelukkig nog 

steeds) dacht ik, onbewust, dat ze een comfortabel 

leven had geleid. Goede baan aan een bekende 

universiteit, belangstelling voor deugd en geluk, 

onderzoeksgeld van een r5ke filantropische instel-

ling: allemaal elementen van een standaard acade-

misch succesverhaal. Het tegendeel is echter waar. 

Vogler werd vanaf jonge leeS5d seksueel misbruikt 

door haar vader. De aard van het misbruik veran-

derde toen ze de vruchtbare leeS5d bereikte, maar 

ophouden deed het niet. De relatie met haar vader 

was gecompliceerd. H5 was óók de man die haar 

leerde lezen, schr5ven en schilderen, wat voor haar 

een wereld van denken opende die, gedeeltel5k, 

haar redding werd. Zeker aangezien ze vaak te ziek 

(of te zeer toegetakeld) was om naar school te gaan. 

Vogler vroeg haar moeder ooit of ze wist wat haar 

echtgenoot met haar gedaan had. Deze vrouw, die 

kampte met zware depressiviteit, gaf toe dat ze 

het wist, maar dat ze dacht dat haar dochter zo’n 

vreemd, stil, voor zich uit starend meisje was, dat het 

op haar “niet zo’n eVect zou hebben als op een klein 

meisje”. De gevolgen van deze t5d bleef ze lichame-

l5k voelen. Toen ze later trouwde, had ze een aantal 

miskramen die ze toeschr5S aan wat haar vroeger 

was aangedaan.

Voglers vader beperkte z5n wandaden niet tot z5n 

familie. H5 begon andere mensen te stalken en aan 

te randen, en belandde op de psychiatrische afdeling 

van een gevangenis, waar h5 overleed. Ze worstelt 

nog steeds met de vraag hoe ze het ongelukkige 

leven en huwel5k van haar moeder, en de desas-

treuze gevolgen ervan, moet begr5pen. T5dens haar 

kruisweg in haar jeugd (en latere leven) bleef ze vast-

houden aan haar geloof: “Jezus hield immers genoeg 

van haar moeder om voor haar te sterven.”

Na een jarenlange pelgrimstocht bekeerde Candace 

Vogler zich tot de katholieke Kerk. Het l5den in haar 

jeugd heeS haar gelouterd in de liefde, vergeving 

en genezende kracht van Christus. Ze werd katho-

liek omdat ze vindt dat de Kerk van Rome de beste 

bewaarder is van de authentieke openbaring. Haar 

leven bestaat niet alleen uit het geven van leuke, 

vr5bl5vende seminars over Aristoteles en St.-Tho-

mas in luxe oorden. Haar leven was hard. Vogler kent 

de gure eenzaamheid van het l5den. En schr5S des-

ondanks dat ze nu een vrede kent die ze zich nooit 

had kunnen voorstellen: “Ik ben de meest fortuin-

l5ke en gelukkige mens die ik ken.”

ledig is, verschijnt hij in het programma 

van zijn voormalige idool Murray Frank-

lin. Nadat hij live op tv de moord op de 

drie jongens heeft opgebiecht, zegt hij: 

“Jullie bepalen wat goed en slecht is, net 

zoals jullie bepalen wat grappig is en 

wat niet.”

Daarmee treedt Joker nadrukkelijk naar 

voren als vertegenwoordiger van de in 

opstand gekomen machtelozen; niet 

omdat hij graag een leider wil zijn, maar 

omdat hij de opgekropte gevoelens in 

de stad het best verwoordt.

Joker zet zo effectief vooroordelen over 

slachtoffers en daders op hun kop: 

Arthur Fleck is namelijk beide. Dit lijkt 

ook het probleem te zijn dat veel Ameri-

kaanse filmcritici met Joker hebben: de 

uitbeelding van de worstelingen van een 

geestelijk zieke, arme blanke man staat 

haaks op de politieke narratieven van 

vandaag. Daarin hebben blanke mannen 

altijd een geprivilegieerde positie en is 

de slachtofferrol alleen weggelegd voor 

bepaalde minderheden. “De aantrek-

kingskracht van Joker komt voort uit 

de validering van de haatgevoelens van 

blanke mannen die Trump aan de macht 

hebben geholpen”, schreef Jeff Yang 

voor CNN opinion.

PSYCHOLOGISCH 
GEWELD
Er is veel geklaagd over het excessieve 

geweld dat in Joker te zien zou zijn, maar 

in feite bevat de film niet méér geweld 

dan iedere andere Hollywoodfilm. Joker 

blinkt wel uit in psychologisch geweld. 

Het is buitengewoon pijnlijk om te zien 

hoe Arthur Fleck alle hoop verliest. De 

film is dan ook niet alleen een spiegel 

voor onze cultuur, maar ook een waar-

schuwing voor de geestelijke woestenij 

waarin het Westen zich bevindt; de 

inhoudsloze consumptiecultuur, het 

egoïstisch individualisme en het uit-

zichtloze nihilisme worden stuk voor 

stuk aangeklaagd. Joker is in alle opzich-

ten een unicum in het oppervlakkige 

genre van superheldenfilms. Regisseur 

Todd Philips is vooral bekend van kome-

dies als The Hangover, maar zei in Vanity 

Fair niet langer komedies te kúnnen 

maken in een tijd van “woke culture”. 

Daarmee doelde hij op een belerende 

politieke correctheid die in het Westen 

dominant is geworden.

Het is lang geleden geleden dat een 

intelligente, maatschappijkritische film 

zo’n groot publiek bereikte. Daarom is 

het des te triester om te zien hoe de con-

troverse werd gebruikt om mensen bij 

Joker weg te houden. Een blanke man in 

een slachtofferrol tonen, was al genoeg 

voor beschuldigingen van racisme, ook 

al is Arthur Flecks enige romantische 

interesse een zwarte vrouw. Het lot van 

de arme, blanke Amerikaan dreigt zo een 

taboe te worden. Of je nu van clowns of 

deplorables spreekt, de film herinnert ons 

zo aan een groep waarvoor de politiek 

geen aandacht heeft.

Joker is zeker geen kinderfilm, ook al 

speelt het verhaal zich af in het Bat-

man-universum. Ouders doen er zeker 

goed aan de kijkwijzer serieus te nemen, 

maar dat mag geen reden voor censuur 

zijn. Kunst, en dus ook film, moet mee 

kunnen doen aan het maatschappelijke 

debat. Joker doet precies wat een clown 

of een nar hoort te doen: de samenleving 

een spiegel voorhouden en onze overtui-

gingen bevragen. f

Film: Joker (2019), Verenigde Staten, 

122 min.

Regie: Todd Phillips, met o.a. Joaquin 

Phoenix, Robert De Niro en Zazie Beetz.
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De film is een waarschuwing voor de 
geestel5ke woesten5 waarin het Westen 

zich bevindt


