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Kwaad in vele vormen
Een kwantitatieve inhoudsanalyse van vijandbeelden  

in de Amerikaanse actiefilm

Inleiding

Vijanden zijn schijnbaar onmogelijk weg te denken uit de hedendaagse Hollywood-
film. Oorlog, terrorisme en andere typen van geopolitiek getint geweld vormen de 
basis van menig blockbuster en zetten zodoende vijanden in het centrum van de 
dramatische actie. Al vele jaren wordt de Amerikaanse commerciële cinema gety-
peerd door het construeren en verbeelden van een reeks vijandige anderen. In het 
neerzetten van spectaculaire conflicten benutten filmmakers geregeld vijandbeelden 
gebaseerd op maatschappelijk misnoegen, populaire angsten en collectieve percep-
ties van vijandschap, zowel nationaal als internationaal bekeken. Recente kaskrakers 
zoals London Has Fallen (2016) en Red Sparrow (2018) presenteren bijvoorbeeld een 
kleurrijk assortiment van vijandige anderen in de Amerikaanse strijd tegen internati-
onale bedreigingen. Alomtegenwoordig als deze filmschurken ook mogen zijn, het 
representeren van individuen en collectieven als vijand is niet iets dat plaatsvindt in 
een vacuüm. Door het systematisch verbeelden van verschillende nationale, etnische 
en religieuze identiteiten als filmschurk treden deze films in interactie met bredere 
discours rond otherness en vijandschap. Zoals Laclau en Mouffe (1985) stellen, spelen 
antagonistische structuren een grote rol in het organiseren van de sociale realiteit. 
Het markeren van collectieven als vijanden gaat niet alleen gepaard met connotaties 
rond het bedreigende karakter of de algehele menselijkheid die we deze groepen toe-
kennen. Aangezien in het proces van vijandvorming vaak stereotypen bekrachtigd 
worden en verschil benadrukt wordt, is ook wie in deze rol van vijand geplaatst wordt 
van groot belang.

Als massamedium en entertainmentvorm geldt film als een belangrijk drager van 
vijandbeelden. Hoewel vijandschap in deze context vaak vertrekt van narratieve impli-
caties, zoals het introduceren van conflict en drama, is het duidelijk dat ook ideologi-
sche bestandsdelen hierbij aan bod komen. In dit artikel onderzoeken we vijandvor-
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ming aan de hand van een van de meest prominente genres binnen het filmlandschap 
van de laatste decennia: de Amerikaanse actiefilm. Niet alleen kan dit genre doorgaan 
als vlaggenschip van de hedendaagse Amerikaanse filmindustrie (Tasker, 2015), het is 
tevens een categorie films getypeerd door antagonistische structuren en spectaculair 
geweld. Veelal beroepen deze films zich op hedendaagse conflicten en recente geopo-
litieke gebeurtenissen in het construeren van manicheïse narratieven gebaseerd op 
een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad (O’Brien, 2012). Hoewel reeds door 
vele auteurs aangehaald, is er echter nog nooit een systematische analyse uitgevoerd 
naar vijandbeelden in de Amerikaanse actiefilm. Dit artikel biedt voor het eerst een 
kwantitatieve inhoudsanalyse waarin de representatie van held- en vijandactoren over 
een periode van 36 jaar werd onderzocht (1981-2016). Om inzicht te krijgen in de 
kenmerken en vormelijkheden van vijandbeelden binnen het genre haal ik de struc-
turele verschillen en gelijkenissen tussen held- en vijandpersonages aan. De vijand 
wordt in het genre vaak omschreven als een inherente ander ten aanzien van de held 
(Vanhala, 2011), maar op welke variabelen dit verschil is geënt komt zelden aan bod. 
Meer specifiek wordt in dit artikel onderzocht op welke variabelen (zoals identiteiten, 
handelingen en vormelijkheden) helden van vijanden verschillen en hoe deze ver-
schillen in interactie treden met het bredere discours omtrent otherness en vijand-
schap. 

Dit onderzoek biedt een verkennende analyse van de typen identiteiten die als held en 
vijand worden gekaderd, evenals van de karakteristieken en vormelijkheden die in 
dienst staan van deze representatie. Aan de hand van een kwantitatieve inhoudsana-
lyse geeft dit artikel antwoord op de vraag op welke variabelen van identiteit het ver-
schil tussen held en vijand geënt is in de Amerikaanse actiefilm. Bijkomend wordt de 
vraag gesteld hoe de identiteiten van held en vijand betrekkingen hebben tot narratie-
ve en vormelijke representaties van deze personages, evenals hoe deze verbeelding in 
verband staat met diens gewelddadige handelingen. Hoewel binnen het domein van 
filmstudies representatie-onderzoek bijna exclusief kwalitatieve methodologieën zo-
als tekstuele analyse hanteert, levert dit artikel een unieke bijdrage door deze materie 
statistisch te benaderen. Theoretisch stoelt dit artikel op inzichten uit de genretheorie 
en de conflictstudies door genres als onderhandelaar te beschouwen in de perceptie 
van bedreiging en de constructie van vijandbeelden. Eerst zal er een korte toelichting 
worden gegeven van concepten als vijandschap en othering, om vervolgens in te gaan 
op de genreconventies van de Amerikaanse actiefilm en diens relatie tot vijandvor-
ming.

Literatuurstudie

Vijandschap en de structuren van verschil
Alvorens vijanden te verkennen als genrespecifiek archetype van de actiefilm, be-
spreek ik hun rol als sociale constructie. Harle (2000) stelt dat het binaire onder-
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scheid tussen zelf/andere en vriend/vijand bijdraagt tot identiteitsconstructie en 
maatschappelijke organisatie. Zowel de ander als de vijand zijn posities gedissocieerd 
van de zelf. Voor Laclau en Mouffe (1985, p. 27) worden identiteiten geconstrueerd 
aan de hand van van een ‘chain of equivalence’. Dergelijke betekenisconstructies zijn 
het resultaat van relationele opvattingen over gelijkenis en verschil waarin kenmer-
ken en karakteristieken geclusterd worden middels een reeks tegenstellingen. Rigide 
als de verschillen tussen de ons en deze ander ook mogen zijn, het statuut van de an-
der staat steeds open voor onderhandeling. Otherness kan in deze zin beschouwd wor-
den als zwevende betekenaar (Laclau, 2005, p.131), waarbij de definities van verschil 
geen intrinsieke betekenis dragen, maar steeds opnieuw moeten worden ingevuld. 

Volgens Fiebig-von Hase (1997, p. 2-3) ondergaan deze anderen de graduatie naar 
vijand wanneer er een zekere perceptie van dreiging aan gekoppeld is. Wie echter als 
dreiging gepercipieerd wordt en wat de aard van dit vijandschap precies inhoudt, 
dient te worden begrepen als het resultaat van een sociaal gemedieerd proces. Een 
breed aantal auteurs uit verschillende disciplines (Keen, 1991; Aho, 1994; Barker, 
2006; Merskin, 2011) benadrukken dan ook de rol van socio-historische factoren in 
de analyse van vijandbeelden. Vijandbeelden vormen zo gebruikelijk een kapstok 
voor de constructie van nationale identiteiten en de legitimatie van overheidsingre-
pen. Het concept ‘vijandschap’ treedt samen met het concept ‘otherness’ op als een 
nodaal punt in een breder discursief netwerk van betekenisgeving. De inherente 
otherness van deze collectieven wordt dus allereerst geaccentueerd alvorens een gevoel 
van bedreiging ten aanzien van deze anderen te bevestigen. Als eenmaal een collectief 
als vijandsgroep geïdentificeerd is, gelden ze als ultieme deviatie van de norm. Hun 
identiteit wordt daarenboven in associatie gebracht met oordelen over hun morele 
status, hun algehele menselijkheid en zelfs de mate waarin hun dood als rouwbaar 
kan worden beschouwd (Butler, 2009). Spillman en Spillman (1997) omschrijven de 
constructie van vijandbeelden als een ontwikkeling gebaseerd op perceptuele evalua-
tie en gekenmerkt door een specifieke set karakteristieken, zoals identificatie met 
kwaadaardigheid, manicheïsch denken, stereotypering en de-individualisering. In 
extreme gevallen van vijandvorming vormt het statuut van vijand zelfs een out-group 
tot dewelke geweld als volledig legitiem geldt. Wie we als vijand bestempelen heeft 
dus brede implicaties voor hoe we ons tegenover deze groepen verhouden. 

Om deze reden is het belangrijk om aandacht te besteden aan de aspecten waarop 
noties van verschil en vijandschap geënt worden. Saids (1978) benadering tot het 
concept van de ander, zoals geformuleerd in de context van het oriëntalistische denk-
kader, is bijvoorbeeld grotendeels gestoeld op percepties van etnisch-cultureel ver-
schil. In het verbeelden van de Oriënt verzon het Westen haar ander. De discursieve 
constructie van deze ander binnen het domein van culturele representatie geldt vol-
gens Said als een uitdrukking van macht, aangezien het herhaaldelijk vastzetten van 
bevolkingsgroepen en culturen een controle op deze groepen uitoefent. Dergelijke 
structuren van verschil worden geconstrueerd en gehomogeniseerd aan de hand van 
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representatiepraktijken door de inherente otherness tussen de ons en de ander te ac-
centueren. Ook articulaties van vijandschap in een culturele sfeer dragen bij tot het 
bestendigen van de breuklijnen tussen de ons en de ander. Of zoals Keen (1986, p. 8) 
stelt: ‘Before the weapon comes the image. We think others to death and then invent the 
battle-axe or the ballistic missiles with which to actually kill them’. 

Film, ideologie en genre 
Aangezien vijandbeelden te beschouwen vallen als een product van perceptie, is het 
belangrijk om te kijken hoe vijandbeelden prolifereren doorheen een bredere beeld-
cultuur. We kunnen aldus communicatiemedia een belangrijke rol toedichten in de 
constructie van vijandbeelden (Merskin, 2011). De herhaaldelijke aanwezigheid van 
vijandbeelden in massamedia bestendigt niet alleen goed/kwaad-dichotomieën, 
maar draagt ook bij tot het vastzetten van stereotiepe evaluaties van onze culturele 
anderen (Fiebig-von Hase, 1997, p. 2). Met hun globale reikwijdte en massale popu-
lariteit, dient de hedendaagse Hollywoodfilm in deze context als belangrijke drager 
van ideologische betekenis beschouwd te worden (Richardson, 2010). Carter (2014, 
p. 9) benadrukt het belang van filmische representaties wanneer we internationale 
machtsstructuren pogen te begrijpen, schrijvende dat ‘[ f ]ilm can reinforce a fundamen-
tally habitual form of geopolitics based on invoking and reinforcing those banal expressions 
of national identity and architecture of enmity’. Auteurs zoals onder andere Ryan en 
Kellner (1988), Prince (1992) en Alford (2010) onderzochten reeds op veelzijdige 
wijze hoe filmproducten uitdrukkingen van macht zijn in hun bestendiging van he-
gemonische concepties van de zelf en de ander. Gezien de politieke, economische en 
militaire macht van de Verenigde Staten (VS), heeft de grote meerderheid van ideolo-
gisch filmonderzoek betrekking op de uitgedragen discours in Hollywoodfilm. Aan-
gezien massamedia de voornaamste bron is voor onze anderen en voor vijanden leren 
kennen, kan het belang van de representatie van deze rollen binnen populaire Ame-
rikaanse cinema niet onderschat worden. Kellner (1995, p. 83) benadrukt de nood-
zaak van een vijand binnen de moderne Hollywoodfilm. Hij is van mening dat de rol 
van vijand hier veelal ingevuld wordt als kwaadaardige ‘Foreign Others’ en beschouwt 
deze vorm van representatie als geregeld in lijn met de geopolitieke relaties en mili-
taire campagnes van de VS. De representatie van vijandbeelden hebben een maat-
schappelijk reflectief en politiek performatief bestanddeel. Wie als vijand geuit wordt 
kan dus beschouwd worden als zowel een afspiegeling van percepties rond otherness 
en vijandschap binnen de Amerikaanse samenleving, als een uitdrukking van macht 
die deze percepties bestendigt. Hoewel otherness in lijn met vele variabelen kan wor-
den geplaatst, geeft Merskin (2011) aan dat in populaire mediaproducten noties van 
etniciteit, sekse, religie en klasse het meest prominent een rol spelen in het opstellen 
van dergelijke structuren van verschil. Met betrekking tot film en andere audiovisue-
le media kan vijandvorming bijgevolg het beste benaderd worden als een representa-
tiepraktijk die deze breuklijnen van identiteit mediatiseert en in een antagonistisch 
kader plaatst. 
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Articulaties van vijandschap in film hebben daarenboven een genrespecifieke logica 
die ze gehoorzamen (Schatz, 1981). Filmgenres gelden als productioneel bepaalde en 
met het publiek onderhandelde kaders van betekenisgeving. Aan de hand van een 
systeem van conventies en structuren wordt een zekere beeldvorming binnen een 
categorie films gedicteerd. Narratieve bouwstenen, thematische elementen, tonale 
overwegingen en iconografische aspecten zijn allemaal bestanddelen van de identi-
teit van een genre. Dit kan in verband worden gebracht met Neale’s (2005) notie van 
regimes van waarschijnlijkheid. De aanwezigheid van vijanden in de actiefilm komt in 
deze context tot stand uit een interactie tussen zowel generische als culturele waar-
schijnlijkheid. Wat als geloofwaardige dreigingen worden begrepen binnen de samen-
leving komt dus in contact met de standaarden van wat als waarschijnlijk wordt be-
schouwd binnen een specifieke genrecontext. De vorm en aard van deze vijandbeelden 
kan dus allereerst beschouwd worden als een uitdrukking van wat filmmakers perci-
piëren als zijnde angsten, frustraties, bedreigingen en bezorgdheden binnen de 
Amerikaanse samenleving. Deze beschouwingen worden vervolgens gepresenteerd 
door middel van een proces waarbij filmgenres deze vijandbeelden mediëren binnen 
een reeks tekstuele eigenschappen. Vijandvorming in film dient dus vooreerst bena-
derd te worden vanuit de genrespecifieke context waarbinnen deze vijandige anderen 
zich begeven. 

In filmstudies werd genre in relatie tot vijandvorming tot op heden niet uitgebreid 
onderzocht. Het vakgebied televisiestudies kent een meer uitgebreid corpus aan em-
pirisch onderzoek naar deze thematieken. In zijn analyse rond geweld en televisie-
fictie ondervond Gerbner (1970) reeds dat helden en vijanden een gelijkaardige hoe-
veelheid geweld benutten, maar dat vooral helden succesvol in zijn in hun 
gewelddadige handelingen. Op basis van deze data ontwikkelde Gerbner een ‘kil-
lers-to-killed ratio’ die de overlevingskansen van personages duidt. De waarschijnlijk-
heid tot overleven in de context van een programma bleek in grote mate af te hangen 
van identiteitvariabelen zoals etniciteit en gender, aangezien vooral blanke, manne-
lijke middenklasse personages van dodelijk geweld gespaard bleven. Voortbouwend 
op deze inzichten, onderzocht Fiske (1984, 1987) veelvoudig de representatie van 
held- en vijandpersonages binnen televisieprogramma’s in relatie tot de affirmatie/
contestatie van dominante ideologieën. Hij stelde dat helden doorgaans als uitdruk-
king van de ideologische hegemonie gelden, terwijl vijanden veelal een verzet tegen 
deze machtsverhoudingen symboliseren. Deze opposities tussen held/vijand wor-
den verder onderstreept, en de voorstelling van geweld bijhorend gestructureerd, 
door middel van een reeks tekstuele technieken zoals narratie, cinematografie en 
montage. Op deze manier geldt de weergave en narratieve functie van deze perso-
nagetypen binnen film en televisie als een onderhandeling – en vaak een bevestiging 
– van discursieve machtsverhoudingen binnen de samenleving. Onderzoek zoals 
van Pines (1995) en Hoerrner (1996) ligt zowel theoretisch als methodologisch in 
dezelfde lijn en past de held/schurk-verhouding specifiek toe op de representatie van 
respectievelijk huidskleur en gender.
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De Amerikaanse actiefilm
Hoewel vijandvorming in een veelvoud van mediavormen en genres kan worden on-
derzocht, biedt de Amerikaanse actiefilm een uitzonderlijk interessante casus, om-
wille van diens culturele relevantie, algehele populariteit en gewelddadig karakter. 
Allereerst geldt de Amerikaanse actiefilm als een van de meest prominente bestand-
delen van de commercieel Amerikaanse filmindustrie. Langford (2009, p. 233) be-
schouwt het genre als ‘at once the most contemporary, most visibly relevant to present-day 
Hollywood filmmaking’. Ondanks de alomtegenwoordigheid van de Amerikaanse ac-
tiefilm, dient bemerkt te worden dat onderzoek naar de actiefilm schaars is in verhou-
ding tot andere filmgenres. Uitzondering op de regel zijn studies van Arroyo (2000), 
Lichtenfeld (2007), Purse (2011), O’Brien (2012) en Tasker (2015) die een veelvoud 
aan perspectieven hanteren in hun omschrijving en analyse van het actiefilmgenre. 
Vijanden worden in de genoemde studies aangehaald als essentiële bestanddelen van 
de actiefilm. Aangezien de actiefilm gestoeld is op spectaculair geweld, is er steeds 
een door het genre opgelegde noodzaak van een subject tot wie dit geweld kan wor-
den gericht. O’Brien (2012, p. 1) ontwaart het stabiele narratieve verloop van het gen-
re, getuigende dat de actiefilm stelselmatig een drieaktenstructuur van ‘survival, re-
sistance and revenge’ volgt waarbij het elimineren van de vijand centraal staat. De 
actiefilm is voor hem ‘the cinema of striking back’; een genre gestoeld op de aanval van 
buitenlandse bedreigingen die vervolgens moet worden gewroken of verder verhin-
derd door de natie – gepersonifieerd door de Amerikaanse actieheld. De vijandige 
anderen die het genre voorschotelt, leveren een reden voor het gewelddadige animo 
dat de narratieve ontwikkelingen van de actiefilm aandrijft. 

Tasker (2015, p. 57) geeft aan dat de meest interessante invalshoek voor analyse de 
cultureel-politieke kant van de actiefilm is: ‘When we understand genre as having a ritu-
al function, myths of redemptive or regenerative violence become fascinating sites of cultural 
work’. Het gebruik van geweld in deze films is intrinsiek verbonden met ideologische 
vraagstukken omtrent macht en identiteitspolitiek. Het is dan ook geen verrassing 
dat de meeste onderzoeken ten aanzien van de actiefilm handelen rond de represen-
tatie van held- en vijandrollen. Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action Cine-
ma (Tasker, 1993) vormt zo een van de meest invloedrijke studies rond representatie 
binnen actiefilm, relaterend aan hoe de lichamelijkheid van actiehelden als ideologi-
sche uitdrukking kan gelden. Met betrekking tot vijandvorming werd onder andere 
door Vanhala (2011) onderzocht hoe het herhaaldelijk bestendigen van bepaalde iden-
titeiten in de rol als vijand kan worden beschouwd als symbolische geweldpleging. De 
genre-gedefinieerde rolinvulling binnen deze films heeft het potentieel om stereo-
typen te bekrachtigen en bepaalde levens als onrouwbaar te laten lezen in het aange-
zicht van als legitiem gekaderd geweld. Vanhala (2011) beschouwt de vijand in het 
genre niet alleen als een inherente ander ten aanzien van de held, maar ziet diens 
vijandschap ook als afkomstig uit deze essentiële otherness. Dit is in lijn met Fiske’s 
(1987) onderzoek dat de vijand als inherente ander van de held illustreerde. Dergelij-
ke structuren van verschil kunnen op verschillende variabelen van identiteit geënt 
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zijn. De tegenstelling binnenland/buitenland wordt doorgaans het meest aangehaald 
als een van de bestanddelen waarop vijandschap binnen het genre gebouwd wordt 
(Tasker, 2015), maar ook de aanwezigheid van andere breuklijnen worden in de litera-
tuur benadrukt. Gallagher (2006) biedt zo een omschrijving van hoe genderconflic-
ten in de held/vijand-dichotomie verwerkt worden. Volgens Lichtenfeld (2007) is 
vijandschap eerder iets dat zich verhoudt tot ideologische en religieuze identiteiten 
wanneer hij de hoeveelheid communistische booswichten tijdens de jaren tachtig van 
de twintigste eeuw als een uitdrukking van koudeoorlogssentimenten beschouwt, of 
de opkomst van moslimbooswichten in verband brengt met het post-9/11-tijdperk.  

Hoewel de representatie van vijandbeelden dus als locus van betekenis en ideologie 
geldt, is ook het onderzoek naar dit component van het genre gering. Analyses zoals 
die van Shaheen (2012), Vanhala (2011) en Upton (2014) richten zich op de filmische 
representatie van verschillende identiteiten in held- en vijandrollen, maar als centraal 
gebrek kan echter bemerkt worden dat vele van deze inzichten louter speculatief zijn. 
Zoals niet ongewoon is in het domein van filmstudies wordt een kwantitatieve in-
steek ten aanzien van onderzoek naar representatie geschuwd. Dit heeft als gevolg 
dat er zelden transparantie is omtrent welke films precies onderzocht zijn, hoe deze 
sample samengesteld werd, en hoe de rolinvulling binnen deze films zich statistisch 
ten aanzien van elkaar verhoudt. Ook in Lichtenfelds (2007) Action Speaks Louder: 
Violence, Spectacle, and the American Action Movie doet dit probleem zich voor. Lich-
tenfelds gezaghebbende studie naar de veranderingen in beeldvorming van de actie-
film gaat door als de enige gevonden studie die meerdere hoofdstukken aan vijand-
schap binnen het genre wijdt. Lichtenfeld stelt dat de verschijning van vijandbeelden 
rechtstreeks gerelateerd zijn aan de geopolitieke verhoudingen van de VS, en dat het 
merendeel van de aanwezige vijanden dus terug te brengen valt naar het koude-
oorlogs conflict (communistische booswichten) of spanningen in het Midden-Oosten 
(jihadistische booswichten). Ofschoon deze inzichten relevant en waarschijnlijk zijn, 
boet Lichtenfelds studie aan betrouwbaarheid in omwille van het gebrek aan transpa-
rantie op het vlak van de sample, de methodologie of de analyse die werden benut om 
tot deze resultaten te komen. Ondanks dat vele van deze studies uitspraken omtrent 
generaliseerbaarheid doen, bestaat de overgrote meerderheid van onderzoek omtrent 
vijandvorming uit een tekstuele analyse van individuele cases. Hoewel deze methodo-
logie zeker haar verdienste kent, en het te beargumenteren valt dat deze cases als 
uitdrukking gelden van bredere tendensen, is het gering gebruik van alternatieve 
methodologieën een gemis.

Methodologie

Doel van dit artikel is om een bijdrage te leveren aan bestaande literatuur over vijand-
schap en genre aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse van held- en vij-
andbeelden in het genre actiefilm. De literatuur rond vijandschap en het genre in 
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acht nemende, beschouwen we de bestandsdelen identiteit, otherness en geweld als 
prioritair in het operationaliseren van deze exploratieve studie. Om de ideologische 
implicaties van deze representaties beter te begrijpen werd als contrapunt ook de 
beeldvorming van helden in het genre onderzocht. Dit artikel biedt een kwantitatieve 
inhoudsanalyse aan als een manier om enkele lacunes aanwezig in de literatuur te 
adresseren, evenals een revaluatie te bieden van reeds bestaande inzichten. Binnen 
mediastudies, voornamelijk massamediaonderzoek, geldt kwantitatieve inhoudsana-
lyse als een van de voornaamste methodologieën voor het bestuderen van patronen 
en trends binnen mediarepresentaties (Wimmer & Dominick, 1994; Krippendorff, 
2012; Jensen, 2013; Riff, Lacy & Fico, 2014). Terwijl een tekstuele analyse zich richt op 
een subjectieve lezing of interpretatie van de film als tekst, is een kwantitatieve in-
houdsanalyse geïnteresseerd in het meten van manifeste media-inhoud. Onderzoek 
van Salt (1974), Bordwell (1985), Devine (1995) en Shull en Wilt (2007) zijn zeldzame 
voorbeelden van kwantitatief georiënteerd onderzoek naar stilistische en thematische 
karakteristieken. Tot op heden is er echter nog geen inhoudsanalyse verricht naar 
karakteristieken van vijandbeelden in relatie tot genrecategorieën, evenmin naar ka-
rakteristieken van Amerikaanse actiefilms en diens vormelijkheden. 

In dit onderzoek werden 180 Amerikaanse actiefilms in een periode van 36 jaar 
(1981-2016) onderzocht aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse. Om het 
risico te vermijden van slechts een momentopname te geven van de vijandbeelden 
aanwezig in het genre, werd er geopteerd om het fenomeen over een breed tijdskader 
te onderzoeken. Als startpunt werd 1981 gekozen omdat, zoals in de literatuur werd 
toegelicht, de vroege jaren tachtig van de twintigste eeuw doorgaans als beginperiode 
voor de actiefilm wordt beschouwd. Gebruikmakende van de conceptualiseringen 
aangehaald in de literatuurstudie, werd de populaire filmdatabank IMDB gebruikt 
voor het selecteren van films met het action-label. Omdat ik het genre zo rigide mo-
gelijk wilde definiëren werden films met het fantasy-, historic- en sci-fi-label uitge-
sloten van selectie. Vervolgens werden voor elk jaar tussen 1981 en 2016 vijf films 
geselecteerd met de hoogste box office-cijfers (als indicator van populariteit ten tijde 
van de filmrelease) en het hoogste aantal gebruiksstemmen op IMDB (als indicator 
van actuele populariteit). Held- en vijandpersonages werden gecodeerd omwille van 
hun belang als sociaal-culturele uitdrukkingen van ideologische betekenis. Zoals in 
het theoretisch luik werd beargumenteerd, kunnen we de invulling van deze rollen 
beschouwen als een discursieve bestendiging van noties rond de zelf, de ander, en de 
vijand. Om deze reden werden variabelen van identiteit gecodeerd zoals geslacht, et-
niciteit, nationaliteit, leeftijd, seksuele oriëntatie en rolinvulling. Om meer inzicht te 
krijgen in narratieve/esthetische principes van vijandvorming in het genre werden 
sommige tekstuele vormelijkheden ook gecodeerd. 

Een aantal van de 1197 verschillende personages werd gecodeerd. Variabelen voor 
zowel held- als vijandpersonages liepen grotendeels overeen, maar kenden ook enke-
le verschillen. Om te beginnen werd er voor elke film slechts één heldactor (n = 180) 
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gecodeerd, terwijl meerdere vijandactoren (n = 1017) werden opgenomen voor analy-
se. Deze keuze werd gemaakt omdat actiefilms meestal slechts één protagonist ken-
nen, maar een brede reeks vijandpersonages introduceren. Daarenboven vormen 
vijandbeelden de focus van dit onderzoek. In films met twee of meer personages die 
als protagonist konden doorgaan, werd voor de invulling van de heldactor het perso-
nage geselecteerd met de langste cameratijd, evenals de meest prominente plaats in 
het narratief. Voor vijandactoren was het selectieproces complexer omwille van het 
grote aantal vijandpersonages in de geselecteerde films. Door de aanwezigheid van 
het grote aantal vijandige actoren in figurantenrollen, zoals oorlogvoerende soldaten 
of vechtende handlangers, konden niet alle vijandkarakters in de film gecodeerd wor-
den. Niet alleen zou het coderen van al deze actoren een intensieve opgave zijn, het 
opnemen van al deze actoren zou de data tevens vertekenen (gezien de film met het 
grootste leger het meest zou doorwegen). Vijandactoren in de geselecteerde films 
werden daarom enkel gecodeerd wanneer ze als karakters van narratief belang in de 
film konden worden beschouwd. 

Gelijkaardig aan de categorisering voorgesteld in het onderzoek van Neuendorf 
(2016) bestaat de gehanteerde categorie van codeerbare actoren uit personages met 
een hoofdrol of ondersteunende positie. Welke personages als codeerbaar gelden, 
verschilt echter met genoemd onderzoek, aangezien ook personages zonder naam, 
dialoog of beeldtijd relevant zijn voor onderhavig onderzoek. Net als in de studies van 
Lawson en Fouts (2004), Lauzen, Dozier en Horan (2008) en Welsh en Brantford 
(2009) werd daarom geopteerd om niet dialoog of benaming, maar eerder narratieve 
relevantie als prioritaire parameter te nemen in het bepalen van welke personages als 
codeerbaar gelden. In tegenstelling tot vijanden die een rol als figurant hebben, ko-
men codeerbare actoren in meerdere scènes in de film aan bod en/of hebben deze 
actoren een invloed op het verloop van het verhaal. 

Resultaten

Etniciteit 
Uit de kwantitatieve inhoudsanalyse kon geconcludeerd worden dat er een significant 
verschil is (p < 0,001) tussen helden en vijanden op het vlak van de variabele etnici-
teit. Hoewel verschillende variabelen een rol spelen in het structureren van verschil 
en vijandschap, moet opgemerkt worden dat dit verschil voornamelijk geënt wordt op 
het vlak van etniciteit (zie tabel 1). Wanneer we Gallaghers (2006) stelling onderzoe-
ken omtrent actiehelden als uitdrukking van hegemonische opvattingen rond de zelf 
en de ander, kunnen we deze hypothese grotendeels bevestigen. Een overgrote meer-
derheid van de helden is blank en westers (87,3%), hetzij blank Amerikaans (76,6%) 
of blank West-Europees (10,6%). Helden van een andere huidskleur en/of etnische 
achtergrond zijn zeldzaam. Een klein aantal Afro-Amerikaanse helden (5,6%) werd 
teruggevonden, maar andere etnische identiteiten waren niet aanwezig of onderver-
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tegenwoordigd. Wanneer we dit in verband stellen met de etnische verscheidenheid 
van de vijandactoren zijn de verschillen meteen duidelijk. Niet-westerse identiteiten 
die bij de held niet of amper voorkwamen, zijn hier meer vertegenwoordigd. Een 
groter aantal vijandactoren heeft bijvoorbeeld Noord-Azië (5,7%), het Midden-Oosten 
en de Maghreb (5,7%), Oost-Europa (9,7%) en Latijns-Amerika (9,8%) als etnische 
origine. Dit ligt in lijn met de opvatting van Kellner (1995): hij stelt dat actoren met 
een niet-westerse achtergrond veelal in de rol van slechterik voorkomen. De samen-
stelling van vijanden in de actiefilm is etnisch en nationaal divers. Dergelijke repre-
sentaties bevestigen een doorgaans oriëntalistisch discours waarin het exotische ka-
rakter en de algehele otherness van deze vijanden wordt benadrukt. Ondanks dat 
bevindingen uit de literatuurstudie rond het etnisch verschil tussen held- en vijand-
personages enigszins bevestigd werden, dienen er ook kritische kanttekeningen te 
worden geplaats bij dergelijke hypothesen. Het onderscheid tussen zelf/ander is na-
melijk niet zo rigide als vaak gesteld werd bij deze rolinvulling. Ook bij vijanden is de 
meerderheid van de actoren blank en westers (50,5%). Hoewel dit percentage bedui-
dend lager ligt dan bij de helden, kan dus moeilijk gesteld worden dat vijanden uni-
form uit etnische anderen bestaan als contrast op de blanke westerse zelf. We zullen 
zo meteen verder ingaan op de implicaties van etnische structuren van vijandschap 
binnen het genre. 

Tabel 1. Verdeling etniciteit held/vijand

Type etniciteit Held % (N) Vijand % (N)

[Wit Europees] Amerikaans  76,7% (138)  37,7% (383)

[Wit Europees] West-Europees  10,6% (19)  12,8% (180)

[Wit Europees] Oost-Europees   2,2% (4)   9,7% (99)

[Aziatisch] Noord-Aziatisch   1,1% (2)   5,7% (58)

[Aziatisch] Zuidoost-Aziatisch     0% (0)   3,7% (38)

[Arabisch] Midden-Oosten en Maghreb     0% (0)   5,7% (58)

[Hispanic] Latijns-Amerikaans   2,2% (4)   9,8% (100)

[Zwart Afrikaans] Afrikaans     0% (0)   1,0% (10)

[Zwart Afrikaans] Afro-Amerikaans   5,6% (10)   6,8% (69)

[Andere of onduidelijk]   1,7% (3)   7,1% (72)

Totaal 100,0% (180) 100,0% (1017)

Geslacht en seksuele oriëntatie
Op het vlak van geslacht werd geen significantie gevonden tussen vijanden en helden 
(p = 0,36). Zowel held als vijand bestaan bijna exclusief uit mannen (zie tabel 2). 
Slechts 4,4% van de helden en 6,2% van de vijanden is vrouw. Hoewel er geen litera-
tuur gevonden werd die handelt rond de genderidentiteiten van vijanden, zijn deze 
bevindingen wel in overeenstemming met bemerkingen over het mannelijk karakter 
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van het genre. In de actiefilm is conflict stelselmatig een mannenzaak, vrouwen vul-
len dan ook eerder de rol van zijpersonage of romantische interesse in. De seksuele 
oriëntatie (zie tabel 3) van helden en vijanden verschilt tevens significant (p < 0,001). 
Deze resultaten dienen echter kritisch geïnterneerd te worden omwille van het hoge 
aantal actoren bij wie de seksuele oriëntatie niet geëxpliceerd werd. Deze variabele is 
bovendien moeilijker te coderen, aangezien de seksuele voorkeur van actoren expli-
ciet aan bod moest komen om opgenomen te worden (zijnde door handelingen of 
uitspraken). Gezien de langere duur cameratijd, evenals de meer intensief narratieve 
uitdieping, van heldactoren was dit doorgaans duidelijker voor helden. Slechts bij 
13,9% van de heldactoren werd de seksuele voorkeur van de personages niet geëxpli-
ceerd, de resterende 81,6% van de helden is heteroseksueel. Bij vijandactoren kwam 
dit veel minder duidelijk aan bod, gezien dit bij 80,7% van de vijanden niet geëxpli-
ceerd werd. Hoewel 17,8% van de vijanden als heteroseksueel konden worden geco-
deerd, was 1,5% van deze personages homo- of biseksueel (of 12,9% van de vijand-
actoren wiens seksualiteit gekend werd). Hoewel dit een klein percentage is, dient dit 
desalniettemin als interessant resultaat bekeken te worden gezien de afwezigheid van 
expliciet homo- of biseksuele heldactoren. 

Tabel 2. Verdeling geslacht held/vijand

Type gender Held % (N) Vijand % (N)

Man  95,6% (172)  93,8% (954)

Vrouw   4,4% (8)   6,2% (63)

Totaal 100,0% (180) 100,0% (1017)

Tabel 3. Verdeling seksuele oriëntatie held/vijand

Type seksuele oriëntatie Held % (N) Vijand % (N)

Heteroseksueel  86,1% (155) 17,8% (181)

Homo- en biseksueel   0% (0) 1,5% (15)

Niet geëxpliceerd 13,9% (25) 80,7% (821

Totaal 100,0% (180) 100,0% (1017)

Religie en ideologie
De variabele religie (zie tabel 4 en 5) leverden geen significant verschil op (p = 0,767). 
Voor zowel held- als vijandactoren wordt hun ideologische of religieuze oriëntatie 
zelden aangehaald. De religieuze oriëntatie werd bij 92,8% van de helden niet bena-
drukt, de resterende 7,2% werd als christelijk geïdentificeerd. Ook bij vijanden werd 
geen religie geduid bij 92,8% van de aan bod gekomen actoren. Onder deze vijanden 
werd 3,6% echter als moslim gecodeerd, 1,7% als christen en 2,2% als andere. Bij 
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ideologische oriëntatie bemerken we een soortgelijke logica, hoewel deze variabele 
significant verschilt (p < 0,001). 

Auteurs als Lichtenfeld (2007) en Vanhala (2011) benoemen de neiging van de actie-
films om communistische dreigingen voor te schotelen, maar de inhoudsanalyse 
toont dat slechts 6% van het totale aantal gecodeerde booswichten communistisch is. 
Het is waarschijnlijker dat de vijand als eigenaar van een bedrijf, instituut of crimi-
neel netwerk optreedt en een kapitalistische ideologie verkondigd. Een klein aantal 
vijanden kon als nazistisch of anarchistisch gecodeerd worden. Voor de grote meer-
derheid van zowel held- als vijandactoren wordt de ideologie echter in het midden 
gelaten. Verder bleek er geen significant verschil voor de variabele leeftijd (p = 0,187). 
De grote meerderheid van zowel de held- (70,6%) als vijandactoren (72,2%) zijn vol-
wassenen tussen de 30 en 49 jaar. 

Tabel 4. Verdeling religie held/vijand

Type religie Held % (N) Vijand % (N)

Christendom   7,2% (13)   1,7% (17)

Islam     0% (0)   3,6% (37)

Andere     0% (0)   2,2% (22)

Niet geëxpliceerd  92,8% (167)  91,5% (931)

Totaal 100,0% (180) 100,0% (1017)

Tabel 5.  Verdeling ideologie held/vijand

Type ideologie Held % (N) Vijand % (N)

Kapitalistisch   2,2% (4)  10,6% (108)

Communistisch   0,6% (1)     6% (61)

Andere     0%   2,5% (25)

Niet geëxpliceerd  97,2% (0)  80,9% (823)

Totaal 100,0% (180) 100,0% (1017)

Professionele rolinvulling
Om verder te onderzoeken hoe deze actoren gekaderd worden, werd de professionele 
identiteit van helden en vijanden vergeleken (zie tabel 6). De professionele rollen 
door de actoren aangenomen, werden vooreerst gedetailleerd gecodeerd alvorens tot 
een onderverdeling te komen van zes categorieën: ‘terrorist’, ‘militair’, ‘crimineel’, 
‘politieagent’, ‘burger’, ‘overheidsagent’ en een restcategorie ‘andere’. Er werd in deze 
verdeling een significant verschil gevonden (p < 0,001). Hoewel niet alle categorieën 
zich lenen voor zowel held- als vijandactoren (zo worden er geen helden als terrorist 
gekaderd, evenals geen vijanden als burger), vullen voor de rest beide actoren alle 

TVC_46_4_bw.indd   347 12-11-18   13:47



348 | Tijdschrift voor Communicatiewetenschap — 46 [4] 2018

rollen in. Hoewel de meerderheid van de vijandactoren de rol van crimineel krijgt 
(57,5%), is er bijvoorbeeld ook een percentage criminele (anti)helden te vinden 
(10,6%). Dit zijn personages die de rol van held in het verhaal innemen, maar als 
misdadiger door het leven gaan. Maffialid en huurmoordenaar bleken bijvoorbeeld 
de meest voorkomende beroepen binnen deze rolcategorie. Corresponderend hier-
mee bemerk ik dat rollen van beveiliging en wetshandhaving, voornamelijk ingevuld 
door helden, ook door vijanden worden ingevuld. De meerderheid aan heldactoren 
komt aan bod in de positie van politieagent (23,9%) of overheidsagent (27,2%), maar 
ook een groot percentage vijanden nemen deze posities in (resp. 10% en 10,6%). 
Daarenboven vallen zowel held- (20%) als vijandactoren (10,7%) in de positie van 
soldaat, generaal of ander militair lid. De rolinvulling van vijanden heeft natuurlijk 
allereerst te maken met regimes van waarschijnlijkheid in de context van het narratief. 
Criminelen en politieagenten komen zo voornamelijk aan bod in films met een urba-
ne setting, terwijl overheidsagenten en militairen dan weer de geopolitiek getinte 
actiefilm bevolken.
 
Tabel 6. Verdeling professionele rol held/vijand

Type professionele rol Held % (N) Vijand % (N)

Terrorist     0% (0)     9% (92)

Militair    20% (36)  10,7% (109)

Crimineel  10,6% (19)  57,7% (585)

Politieagent  23,9% (43)    10% (102)

Overheidsagent  27,2% (49)  10,6% (108)

Burger  14,4% (26)     0% (0)

Andere   3,9% (7)   2,1% (21)

Totaal 100,0% (180) 100,0% (1017)

Deze rolinvulling kent een grote symbolische relevantie. De rol van terrorist of crimi-
neel is bijvoorbeeld al een discursieve positionering die bepaalde associaties en oor-
delen met zich meebrengt. Zowel helden als vijanden stellen handelingen die als 
terroristisch kunnen doorgaan afhankelijk van welke definitie gehanteerd wordt. Het 
kaderen van actoren als terrorist maakt hun doelstellingen inherent illegitiem en 
plaatst deze actoren bijgevolg in een breder netwerk van vijandschap. Met betrekking 
tot de rolinvulling van helden bemerk ik een inversie van deze mechanismen. Held-
actoren komen voor in posities van autoriteit en het uitoefenen van een vorm van 
nationaal/internationaal recht. Het statuut van politieagent, overheidsagent of mili-
tair beslaat een gemachtigde uitoefening van geweld. Actoren ontlenen dus hun 
machtigheid tot moorden niet noodzakelijk uit hun rechtvaardige doelstellingen of 
morele waarden, maar in de genrespecifieke logica van de actiefilm ook uit hun rol an 
sich. 
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Het is echter interessant op te merken dat de held/vijand-dichotomie niet zoveel ver-
schilt zoals aanvankelijk vermoed werd. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen 
voor dit verschijnsel. Enerzijds kan er gesteld worden dat de actiefilm een maatschap-
pijkritisch genre is door het aanhalen van maatschappelijke autoriteitsfiguren als 
schurk en het hekelen van corruptie. Anderszijds, eerder dan als een uitdrukking van 
subversieve kracht te gelden, is een meer waarschijnlijke verklaring voor de aanwe-
zigheid van politieagenten en overheidsfiguren in het genre te vinden bij het drama-
tisch potentieel voor het introduceren van vijanden die deel uitmaken van de vrien-
denkring of persoonlijke sfeer van de held. Zoals Bordwell (2006) stelt, is het thema 
van verraad en de vijand binnenin immers een kernbestanddeel van het genre. 

De rolinvulling van vijanden kan bovendien in verband worden gebracht met de vari-
abele etniciteit. Zo wordt 50% van de vijandactoren met een Midden-Oosterse of 
Maghreb-origine als terrorist gekaderd en zelden in een positie van autoriteit. Zwart 
Afrikaanse schurken worden veelal als terrorist of militair voorgesteld en Noord-Azi-
atische vijanden worden voor meer dan driekwart in de rol als crimineel geplaatst. 
Verder kunnen we opmerken dat etniciteit als belangrijke variabele optreedt in de 
positie die vijanden in het verhaal innemen.

Narratieve positie en vormelijkheden
Zoals in de methodologiesectie toegelicht, werd er geopteerd voor een onderverdeling 
in primaire (hoofdschurk), secundaire (ondersteunende schurk) en tertiaire (bijrol 
schurk) antagonist. Zoals daar reeds aangehaald, is deze categorisering een rang-
schikking gebaseerd op de narratieve positie van de verschillende vijandpersonages. 
Deze typologie stelt ons in staat om een hiërarchie te onderzoeken in het belang van 
verschillende vijanden voor het verhaal. Er blijkt een significant verband (p < 0,050) 
te zijn tussen het type antagonist en de verschillende etnische achtergronden. Van de 
gecodeerde hoofdantagonisten is 43,6% blank Amerikaans. Zwart Afrikaanse (1,1%), 
Afro-Amerikaanse (1,7%) of Zuidoost-Aziatische schurken (4,5%) komen zelden in de 
rol van hoofdschurk voor. Wanneer we naar de positie van deze laatstgenoemde etni-
sche identiteiten kijken op de ladder van vijandschap binnen deze films, dan zien we 
dat zij alle drie rond 80% op de laagste trede van de ladder komen te staan. 

Dergelijke etnocentrische ordeningen van vijanden worden ook vormelijk bevestigd 
met een significant verschil (p < 0,001) ten aanzien van de etniciteit van de vijand en 
het al dan niet benaamd zijn, in beeld gebracht worden of dialoog hebben. Ameri-
kaanse blanke vijandactoren werden in 79,4% van de gevallen genaamd, hadden in 
98,5% dialoog en 99,5% kwam in beeld. Met uitzondering van de categorie blank 
West-Europees worden vijanden anders vormelijk gestructureerd. Vijandactoren met 
de etnische achtergrond Midden-Oosten en Maghreb bijvoorbeeld worden minder 
genaamd (48,3%), gehoord (71,7%) of in beeld gebracht (89,7%) dan andere actoren. 
Er is dus een zekere graad aan abstrahering aanwezig in de representatie van deze 
vijanden. Wanneer we de verscheidenheid aan rolinvulling coderen in relatie tot etni-
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citeit wordt deze enkel bevestigd. Om te onderzoeken of een bepaalde etniciteit zui-
ver tot de rol van vijand beperkt is, werd geanalyseerd of deze etniciteit ook als niet-vij-
and werd gerepresenteerd (uitgezonderd van de held). Zoals te verwachten was, 
werden in 96% van de gevallen blank Amerikaanse personages op meer diverse wijze 
gerepresenteerd dan enkel in vijandrollen. Voor de andere categorieën verschilt dit 
aanzienlijk: in het geval van personages uit het Midden-Oosten en de Maghreb is dit 
slechts 66%, voor Zuidoost-Aziatische personages 60,5%, voor Oost-Europese 53,6% 
en voor Zwart-Afrikaanse personages 30%. 

Motieven en handelingen
Als laatste werden de motieven en handelingen van held- en vijandactoren opgeno-
men. 
Professionaliteit gold met 33,9% als de voornaamste drijvende factor voor heldacto-
ren. Dit correspondeert met de eerder gemaakte opvatting dat de handelingen van de 
held primair uit zijn professionele identiteit voortkomen. Wraak kwam met 25% op 
de tweede plaats. Dit ligt in lijn met O’Briens (2012) stellingen over wraak als kataly-
serende kracht in genre. Andere aanwezige motieven bij helden waren altruïsme 
(17,5%) en zelfbescherming (17,5%). Bij vijandactoren zijn er verschillen op het vlak 
van motivatie. Zo gelden hebzucht en financiële motieven als voornaamste drijfveer 
voor de kwaadaardige handelingen van de vijand (33,9%). Desalniettemin kunnen we 
opnieuw stellen dat er grote gelijkenissen zijn met die van de heldactoren, gezien 
zelfbescherming als tweede grootste motivator optreedt met 10,6% en wraak met 
9,8%. Ondanks dat deze motieven gelijkaardig zijn, worden deze echter verschillend 
gekaderd binnen de morele logica van het genre. Helden nemen dus dubbel zo vaak 
wraak als vijanden, desondanks wordt enkel de wraak van de held als legitiem geka-
derd. 

Dit wijst op de dubbele standaarden van geweld gehanteerd in de actiefilm. De data 
omtrent de bodycount van held en vijand bieden hiervoor een bijkomende illustratie. 
Met bodycount verwijzen we naar het aantal dodelijke slachtoffers gemaakt door hel-
den en vijanden. Elk sterfgeval werd in deze films geturfd om zicht te krijgen op hoe 
de verhouding slachtoffers over de rollen held en vijand verloopt. Deze analyse ont-
hulde dat individuele helden gemiddeld meer moorden dan de verzamelde hoeveel-
heid vijanden. De actieheld maakt doorheen het verloop van de film 19 dodelijke 
slachtoffers, terwijl vijanden 15 dodelijke slachtoffers maken. Een blik op de gestelde 
handelingen van de vijanden wijst op een soortgelijk patroon. Handelingen zoals 
foltering, executie, intimidatie en massavernietiging door held- en vijandactoren wer-
den gecodeerd om te analyseren hoe geweld bij beide typen personage plaatsvindt. De 
analyse gaf aan dat helden vaak gewelddadigere acties stellen dan de vijanden. Zo 
bedraagt het percentage folterende vijanden 20,9 en het percentage folterende hel-
den 57,7. In 74,3% van de gecodeerde films executeren helden ongewapende slachtof-
fers, terwijl vijandactoren dit maar voor 39,4% doen.
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Conclusie en discussie

De doelstelling van dit onderzoek was om een statistisch georiënteerde verkennende 
analyse te leveren naar de aanwezigheid van vijandbeelden in de Amerikaanse actie-
film. Met focus op de parameters identiteit, otherness en geweld werd er aan de hand 
van een kwantitatieve inhoudsanalyse onderzocht hoe de vijand al dan niet als inhe-
rente ander gestructureerd wordt ten aanzien van de held. Wanneer we de gevonden 
data in beschouwing nemen, kunnen we enkele conclusies aandragen in relatie tot de 
literatuurstudie naar vijandvorming en het actiefilmgenre. 

Een eerste inzicht is dat held- en vijandactoren wel degelijk worden gepresenteerd in 
lijn met de hegemonische concepties van de zelf/ander. Dit komt overeen met de 
bredere bevindingen van Fiske (1987). Meer specifiek kan er gesteld worden dat de 
aangehaalde structuren van verschil voornamelijk op het vlak van etniciteit zijn geënt, 
aangezien daar de grootste verschillen tussen helden en vijanden aanwezig zijn. De 
Amerikaanse actiefilm structureert diens antagonistische breuklijnen op etnocentri-
sche wijze, waarbij blanke westelingen (voornamelijk Amerikaans) tegenover buiten-
landse bedreigingen worden geplaatst. De opvattingen van Vanhala (2011) en Tasker 
(2015) over het nationale/internationale conflict dat het genre tekent, worden dus 
bevestigd in dit onderzoek. Voor andere variabelen van identiteit is er geen aanzien-
lijk verschil te bemerken. Een kanttekening die in het kader hiervan kan worden ge-
maakt, is dat zowel helden als vijanden bijna exclusief man zijn. Ook dit ligt in lijn 
met theoretische inzichten omtrent het voornamelijk mannelijke karakter in het ge-
nre. Dat etniciteit als kernbestanddeel geldt binnen een breder discursief netwerk 
van antagonisme wordt verduidelijkt wanneer de identiteit van de vijanden in inter-
actie treedt met andere variabelen. De professionele identiteit, narratieve positie en 
vormelijke weergave van deze vijandpersonages bleken allemaal in verband te staan 
met de etnische achtergrond van deze vijanden. Hoewel er een groot percentage blan-
ke westerse vijanden voortkomt in het genre, kan er gesteld worden dat zelfs in deze 
weergave noties rond etnisch-nationale superioriteit besloten liggen. Blanke westerse 
schurken beschikken vaker over een grotere functie in het verhaal en zijn eerder ge-
naamd, zichtbaar en hoorbaar dan die met een andere etnische identiteit. Bovendien 
werd deze categorie vaker buiten de context van vijandschap gerepresenteerd in rela-
tie tot de film.

Hoewel de inherente otherness van de vijand dus gestructureerd werd op het vlak van 
etniciteit, dient deze stelling ook enigszins genuanceerd te worden. Zelfs de etnische 
breuklijnen geschetst in het genre zijn niet zo radicaal als de literatuur liet vermoe-
den, aangezien de meerderheid van de vijanden uit blanke Amerikanen en blanke 
West-Europeanen bestaat. De analyse naar andere bestandsdelen van identiteit (gen-
der, seksuele oriëntatie, leeftijd, rol), handelingen en motieven bevestigde verder een 
vermoeden dat het onderscheid held/vijand in vele manieren arbitrair is. Het statuut 
van vijand als zijnde een zwevende betekenaar (Laclau, 2005) werd evenzeer bevestigd. 
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We dienen dus ook kritisch te kijken naar concepties van de vijand als inherente ander, 
aangezien de veranderlijke identiteit van deze vijanden in alle vormen van vermeen-
de bedreiging kan voorkomen. De representatie van geweld in relatie tot het vijand-
schap vormt een bijkomende illustratie tot de geconstrueerde aard van vijandschap 
en de dubbel moraal ten aanzien van de actiefilm. De analyse van de handelingen van 
de vijand toonde aan dat helden veelal gewelddadiger zijn, zoals reeds in onderzoek 
van Gerbner (1970) aan bod kwam, en uit soortgelijke motieven als de vijand hande-
len. Dit excessieve geweld wordt echter, in tegenstelling tot de handelingen van vij-
andpersonages, als legitiem gekaderd in het genrespecifieke raamwerk van de film. 

De hiervoor aan bod gekomen resultaten bieden een rijke voedingsbodem voor ver-
der onderzoek, aangezien de variabelen van identiteit waartoe vijandvorming zich het 
meest relateert in het genre werden benadrukt, evenals de implicaties die deze iden-
titeiten hebben op de vormelijke karakteristieken van dit vijandschap. Verder onder-
zoek kan ingaan op hoe deze variabelen van vijandidentiteiten zich onderling verhou-
den door in een ‘chain of equivalence’ (Laclau & Mouffe, 1985) te treden. De resultaten 
brachten bijvoorbeeld naar voren dat het verbeelden van vijanden ook samenhangt 
met onder andere hun etnische identiteit. Hoe de aangetoonde dubbelde standaarden 
ten aanzien van geweld tekstueel ondersteund worden in het genre biedt tevens een 
gelegenheid tot opvolging. Zoals in de inleiding aangehaald, is vijandvorming ook 
iets dat vormelijk onderstreept wordt. 

De hoeveelheid onderzoek naar genre en de representatiepraktijk van vijandvorming 
is gering, vooral in verhouding tot de Amerikaanse actiefilm. Een beroep doen op een 
kwantitatieve inhoudsanalyse biedt een mogelijkheid om deze lacune te vullen en 
structuren van representatie te duiden. Deze studie pleit voor een meer datagedreven 
oriëntatie in de analyse van dergelijke vormen van representatie en hoopt een bijdra-
ge te betekenen voor verder onderzoek naar vijandvorming in populaire cultuurpro-
ducten. Bij het hanteren van een kwantitatieve inhoudsanalyse dienen natuurlijk ook 
enkele kritiekpunten geformuleerd te worden. Het onderverdelen van actoren in 
exhaustieve categorieën gaat bijvoorbeeld altijd gepaard met een verlies aan nuance. 
Daarenboven bemoeilijkt de grote hoeveelheid data een meer gedetailleerde analyse 
van vijandschap binnen het genre. Hoewel dit onderzoek steunde op een kwantitatie-
ve inhoudsanalyse dient dus bemerkt te worden dat genoemde suggesties tot verder 
onderzoek een methodologische heroriëntatie vragen. Een combinatie van tekstuele 
analyse en kwantitatieve methodologieën lijkt daarom aangewezen om het fenomeen 
vijandvorming in zijn totaliteit te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek die-
nen dan ook eerder als aanzet dan als eindpunt beschouwd te worden, en bieden 
verschillende invalshoeken voor verder onderzoek naar vijandvorming binnen het 
genre. 
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Noot

1 Voor deze studie werd een codeerinstrument benut gebaseerd op de bevindingen en bevragingen aan 
bod gekomen in de literatuurstudie. Doorheen het verzamelen van de data werd statistisch programma 
Qualtrics benut. De analyse werd zelfstandig uitgevoerd in SPSS door de auteur van dit artikel. Op alle 
variabelen, met uitzondering van de ‘gestelde gewelddadige handelingen’ en ‘bodycount’ werd een 
chi-kwadraattoets uitgevoerd. De significantie tussen de verschillende variabelen wordt aangegeven in 
de resultatensectie. Het codeboek en de filmselectie van dit onderzoek is beschikbaar op verzoek door 
contact op te nemen met de auteur van dit artikel.
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