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Samenvatting
Het personage Batman heeft over de jaren heen al vaak zijn opwachting gemaakt in verschillende
media. Ook het speelgoedbedrijf LEGO is uitgegroeid tot een groot multimediaal bedrijf. De
naamsbekendheid en populariteit van beide merken leidde tot een samenwerking, waar The LEGO
Batman Movie uit 2017 het resultaat van is. Hoewel de animatiefilm gericht lijkt op kinderen,
probeert The LEGO Batman Movie ook actief een ouder en deskundig publiek aan te trekken. Dit
gebeurt onder andere door intertekstualiteit in te zetten als humoristisch middel. Het verwijzen naar
andere Batman- of LEGO teksten in de film is zo een belangrijk onderdeel van het plot van The LEGO
Batman Movie. Dit sluit aan bij Brian Ott en Cameron Walters theorie dat intertekstualiteit ook wel
ingezet kan worden als een tekstuele strategie. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de drie
tekstuele strategieën, namelijk parodic allusions, creative appropriation en self-reflexive references,
onderdeel zijn van het plot van The LEGO Batman Movie en hoe deze mogelijk worden ingezet voor
het amusement van het publiek. Dit wordt gedaan aan de hand van een tekstuele analyse naar zowel
visuele als stilistische verwijzingen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel parodic allusions als selfreflexive references worden gebruikt om de specifieke doelgroep van de fans aan te spreken, waarbij
de herkenning van de verwijzingen kan zorgen voor humor. Ook worden de verschillende,
Batmanadaptaties zowel geëerd als lichtjes bekritiseerd door de film zelf. Creative appropriation
wordt vooral gebruikt door de tekst om de film expliciet met twee andere teksten te verbinden en
zich hiermee gelijk te stellen. Daarnaast dienen sommige specifieke verwijzingen zoals Easter eggs
ook nog een ander doel, namelijk het verkopen van LEGO speelgoed.

Inleiding
Batman (echte naam: Bruce Wayne) is een van de bekendste personages in de popcultuur wiens
avonturen al vaak inspiratie is geweest voor verschillende films, televisieseries, videogames en
stripboeken. De superheld, bedacht door tekenaar Bob Kane en schrijver Bill Finger, maakte zijn
debuut op 30 maart 1939 in de 27ste editie van het stripboek Detective Comics, uitgegeven door de
Amerikaanse stripuitgeverij DC Comics. De langdurige populariteit van Batman kan deels verklaard
worden door de enorme veelzijdigheid waar het personage zich voor leent. Volgens William Uricchio
en Roberta Pearson (2015) bepalen ‘‘neither author, nor medium, nor primary text, nor time period’’
waar Batman voor staat, maar voert het karakter van het personage zelf de boventoon. Er zijn
volgens Uricchio en Pearson vijf elementen die altijd onderdeel zijn van Batman, namelijk
traits/attributes, events, recurrent supporting characters, setting en iconography. Volgens hen heeft
Batman vier kerneigenschappen: rijkdom, fysieke bekwaamheid, hoge mate van intelligentie en
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obsessie, die hij gebruikt in zijn strijd tegen het kwaad. De moord op zijn ouders is een van de
weinige gebeurtenissen dat een vast gegeven is in het Batmancanon. Daarnaast zijn er enkele
personages die vaak hun opwachting maken in de strips, zoals Commissioner Gordon, Bruces butler
Alfred, aartsvijand de Joker en Batmans hulpje, de eerste Robin, Dick Grayson. Ook spelen bijna alle
verhalen zich in Bruces geboortestad Gotham af. Ten slotte staat Batman ook nog bekend om zijn
kostuum met cape, masker en logo in de vorm van een vleermuis en het gebruik van andere op
vleermuis geïnspireerde apparaten en voertuigen.1
Net zoals Batman zijn ontstaan als stripfiguur inmiddels ontstegen is, is ook het Deense
speelgoedbedrijf LEGO uitgegroeid tot multimediaal bedrijf. Naast dat zij nog steeds LEGO stenen en
sets produceren, bestaan er ook LEGO televisieseries, films, videogames en bordspellen. Ook zijn er
verschillende LEGO pretparken in de wereld. 2 Het enorme succes van de eerste LEGO bioscoopfilm
The LEGO Movie (2014) en met name de populariteit van het personage LEGO Batman, die een
belangrijke bijrol in de film had, zorgde ervoor dat de filmstudio Warner Bros. en de LEGO Group hun
krachten gingen bundelen voor een spin-off film. Het resultaat was de animatiefilm The LEGO
Batman Movie uit 2017.3 Het verhaal van The LEGO Batman Movie draait om een eenzame Batman
die moet leren de hulp van anderen te accepteren om de plannen van de Joker te stoppen. Volgens
Daniel Martin (2020) neemt The LEGO Batman Movie zo een bijzondere plaats in binnen
Batmanverfilmingen:
Ostensibly a comedy adventure film for a predominantly child audience, the computeranimated The Lego Batman Movie functions as a nostalgic celebration of the
superhero’s vast multimedia history and is also an unexpectedly insightful examination
of the psychology of its central character.
Niet alleen heeft de film meer emotionele diepgang dan de animatiestijl doet vermoeden, ook
suggereert Martin dat het tevens een hommage is aan andere Batmanadaptaties. In zijn artikel
‘‘Reanimating the Dark Knight: Superheroes, Animation and the Critical Reception of The Lego
Batman Movie’’ suggereert Martin dat deze elementen ervoor gezorgd hebben dat de film ook een
ouder publiek kon aanspreken, waaronder filmcritici, die hun recensies van de film vaak gebruikten
om de film positief te contrasteren met de destijds meest recente Batmanfilm, Batman v Superman:
1William

Uricchio en Roberta Pearson, ‘’I’m not fooled by that cheap disguise,’’ in The Many More
Lives Of The Batman, eds. Roberta Pearson, William Uricchio en Will Brooker (Londen: BFI Palgrave,
2015), 208-210.
2Sharon R. Mazzarella en Rebecca C. Hains, “Let There Be LEGO!”: An Introduction to Cultural Studies
of LEGO,’’ in Cultural Studies of LEGO. More Than Just Bricks, eds. Sharon R. Mazzarella en Rebecca C.
Hains (Londen: Palgrave MacMillan, 2019), 2.
3The LEGO Batman Movie, geregisseerd door Chris McKay. Burbank: Warner Animation Group, 2017.
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Dawn of Justice (2016).4
Net zoals Martin ben ik van mening dat The LEGO Batman Movie een unieke adaptatie is
vergeleken met andere Batmanfilms. In dit onderzoek ga ik verder in op een van de punten die hij
aanstipt in zijn artikel, namelijk de verwijzingen in The LEGO Batman Movie naar andere
Batmanteksten. Het verwijzen van teksten naar andere teksten wordt ook wel aangeduid als
intertekstualiteit. In The LEGO Batman Movie vormen de intertekstuele verwijzingen vaak de basis
voor de humor in de film. Intertekstualiteit lijkt zo een essentieel onderdeel van het plot van The
LEGO Batman Movie te zijn. Mediawetenschappers Brian Ott en Cameron Walter (2000) noemen dit
ook wel ‘‘intertekstualiteit als tekstuele strategie’’ en voeren in hun artikel drie verschillende
tekstuele strategieën aan, namelijk parodic allusions, creative appropriation en self-reflexive
references.5 In dit onderzoek wil ik aan de hand van Ott en Walters artikel onderzoeken hoe de
humor van The LEGO Batman Movie (2017) deel uit maakt van een (inter)tekstuele strategie. Dit zal
worden gedaan aan de hand van de volgende hoofdvraag:
Hoe zorgt de intertekstuele strategie voor humor in The LEGO Batman Movie?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden heb ik drie deelvragen opgesteld, die ieder een eigen
tekstuele strategie behandelen.
Deze zijn:
1. In hoeverre maken parodic allusions onderdeel uit van het plot van The LEGO Batman
Movie?
2. In hoeverre maakt creative appropriation onderdeel uit van het plot van The LEGO Batman
Movie?
3. In hoeverre maken self-reflexive references onderdeel uit van het plot van The LEGO Batman
Movie?
Hoewel intertekstualiteit een veel onderzocht fenomeen is in verschillende vakgebieden, worden
onderzoeken naar intertekstualiteit in films vaak gedaan op het niveau van genre en minder op het
niveau van plot, wat ik juist wil onderzoeken. Naast Daniel Martins artikel en Matthew P. McAllister
en Jared LaGroues bijdrage aan Cultural Studies of LEGO. More Than Just Bricks (2019), waarin zij de
commerciële, onderliggende belangen van The LEGO Batman Movie bespreken, heb ik verder geen
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Daniel Martin, ‘’Reanimating the Dark Knight: Superheroes, Animation and the Critical Reception of
The Lego Batman Movie’’, Animation: An Interdisciplinary Journal 15, no. 1 (2020): 94.
5Brian Ott en Cameron Walter, ‘‘Intertextuality: Interpretive practice and textual strategy,’ Critical
Studies in Media Communication 17, no. 4 (2000): 429-446.
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wetenschappelijke artikelen kunnen vinden over deze film. 6 Beide artikelen gaan ook slechts kort in
op de intertekstualiteit in de film, terwijl ik van mening ben dat intertekstualiteit tegenwoordig juist
wordt gebruikt als selling point van veel films. De Marvel films, zijn een goed voorbeeld hiervan, maar
ook Disney’s Ralph Breaks The Internet (2018) en de film Ready Player One (2018) zijn moderne
voorbeelden van films die intertekstualiteit gebruiken om publiek te trekken. The LEGO Batman
Movie is daarom een geschikte case study om dit fenomeen te onderzoeken. Ook breng ik in mijn
onderzoek intertekstualiteit specifiek in verband met humor. Deze invalshoek ontbreekt vaak in
andere onderzoeken, terwijl intertekstualiteit wel vaak voor humoristische doeleinden wordt
gebruikt. Hoewel er in veel recensies over The LEGO Batman Movie vaak een link werd gelegd tussen
de vele verwijzingen in de tekst en de humor die hieruit voortkwam, is er nog geen discussie gevoerd
over hoe deze intertekstualiteit precies voor humor zorgt, en daartoe wil ik in dit onderzoek een
eerste poging. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is ten slotte dat intertekstualiteit
kenmerkend is voor de wereld waarin wij leven, waarin media een grote rol spelen en verschillende
merken zoals LEGO en Batman met elkaar samenkomen. Films zoals The LEGO Batman Movie zijn dus
niet alleen culturele en commerciële producten, maar ook een reflectie van de samenleving zelf.

Methode
Dataverzameling en aanpak
Gezien de grote hoeveelheid intertekstuele verwijzingen in deze film, richt dit onderzoek zich alleen
op verwijzingen die te maken hebben met LEGO en Batman, omdat de combinatie van deze twee
onderdelen uniek is aan deze film. Concreet houdt het in dat ik bij LEGO alle verwijzingen naar de
kenmerkende eigenschappen van LEGO of LEGO als merk heb genoteerd in mijn analyseprotocol.
Onder Batman worden verwijzingen naar andere Batmanteksten zoals films, televisieseries en strips
verstaan. Mijn enige criterium bij het verzamelen van data was dat de verwijzingen herkenbaar
moesten zijn. Dit houdt in dat ze duidelijk in beeld worden gebracht, en eventueel met pauzeren, te
ontcijferen zijn. Oftewel, ondanks de hoge snelheid waarmee sommige verwijzingen in beeld
verschijnen, moeten ze leesbaar of verstaanbaar zijn. Daardoor zijn sommige subtiele verwijzingen,
die wellicht alleen herkenbaar zijn voor een select publiek, wel meegenomen in mijn
analyseprotocol.
Om de verwijzingen te kunnen verzamelen heb ik eerst de film nogmaals gekeken, waarbij ik
tegelijkertijd alle intertekstuele verwijzingen die voorkwamen in de film heb genoteerd met het
6Matthew

P. McAllister en Jared LaGroue,“ Hey, Kids. Who Wants a Shot from the Merch Gun?!”:
LEGO Batman as a Gateway Commodity Intertext,’’ in Cultural Studies of LEGO. More Than Just
Bricks, eds. Sharon R. Mazzarella en Rebecca C. Hains (Londen: Palgrave MacMillan, 2019): 47-71.
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tijdstip waarop ze voorkwamen. Deze uitgebreide lijst is uiteindelijk ingekort door dubbele
verwijzingen weg te laten, en soms juist uitgebreid met nieuwe verwijzingen naar aanleiding van
verschillende artikelen en video’s over The LEGO Batman Movie. De uiteindelijke verwijzingen zijn
vervolgens genoteerd in een analyseprotocol, een schema dat uit zes kolommen bestaat met
nummer, tijdstip, omschrijving verwijzing, brontekst, tekstuele strategie en functie in het plot. Dit
protocol is te vinden in de bijlagen.
Omdat ik redelijk bekend ben met Batman en alle Batmanfilms gezien heb die uitgebracht
zijn tussen 1989-2016, waren verwijzingen naar deze films vaak makkelijk te herkennen. Voor de
overige verwijzingen heb ik de handleiding Ways of Reading. Advanced reading skills for students of
English literature (2007) als leidraad gebruikt. In dit boek geven Martin Montgomery, Alan Durant,
Nigel Fabb, Tom Furniss en Sara Mills een stappenplan voor het begrijpen van intertekstuele
verwijzingen. Hoewel dit handboek op literatuur toegespitst is, is het een vrij algemeen stappenplan
dat makkelijk op andere media toegepast kan worden. De laatste stap, een close reading, is in dit
onderzoek vervangen voor een grondige filmanalyse van de verwijzingen in The LEGO Batman Movie.
De eerste stap volgens Montgomery et al. is het herkennen dat er een verwijzing naar een andere
tekst wordt gemaakt. Wat deze stap soms bemoeilijkt is dat er niet altijd sprake is van een expliciete
verwijzing waarbij er direct naar de brontekst gerefereerd wordt. Bij een impliciete verwijzing
gebeurt dit niet vanwege het idee dat de lezer al bekend is met de tekst waarnaar verwezen wordt.
Het is echter niet altijd nodig bekend te zijn met de brontekst om te begrijpen dat er sprake is van
een intertekstuele verwijzing. Zo kunnen impliciete verwijzingen volgens Montgomery et al. ook te
herkennen zijn omdat ze opvallend zijn binnen de tekst, bijvoorbeeld door een breuk in stijl of
taalgebruik. 7 In de gevallen dat ik niet bekend was met de brontekst heb ik geprobeerd de
verwijzingen te traceren door het internet te raadplegen, de tweede stap in de handleiding van
Montgomery et al. Het internet is volgens hen de makkelijkste manier omdat een enkele zoekterm
vaak al snel leidt tot het vinden van de bron. 8 In mijn geval heb ik het internet vooral gebruikt om
mijn vermoedens te bevestigen en om zo accuraat mogelijk een verwijzing te kunnen beschrijven.
Een voorbeeld hiervan is de Bat-Phone, een apparaat waarmee ik wel bekend was maar waarvan ik
niet wist uit welk medium deze afkomstig was. 9 Artikelen, video’s op het internet en naslagwerken
zoals The Batman Movie. The Making of the Movie (2017) van Tracey Miller-Zarneke boden vaak
antwoord. 10 De laatste stap in de handleiding houdt een close reading in, oftewel het grondig
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Montgomery, Alan Durant, Nigel Fabb, Tom Furniss en Sara Mills, Ways of Reading.
Advanced reading skills for students of English literature. (New York: Routledge, 2007), 160.
8Martin Montgomery et al., Ways of Reading, 161.
9Zie AP 13.
10Tracey Miller-Zarneke, The Batman Movie. The Making of the Movie (Londen: DK Publishing, 2017).
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bestuderen van (een sectie van) de brontekst waar de verwijzing vandaan komt, alsmede de
betekenis van de verwijzing in de gehele tekst. Het doel van deze laatste stap is om de gelijkenissen
en de verschillen tussen de brontekst en de tekst na te gaan en te kijken waarom de verwijzing
gemaakt wordt, bijvoorbeeld als een parallel tussen de teksten of ironie. Volgens Montgomery et. al
kan alleen op deze manier bepaald worden wat de algehele betekenis van de verwijzing is. 11

Beperkingen en toelichting keuzes
De hoofdvraag van mijn onderzoek, ‘‘Hoe zorgt de intertekstuele strategie voor humor in The LEGO
Batman Movie?,’’ specificeert niet op welke intertekstuele verwijzingen ik zal letten. Desondanks
beperk ik mij in mijn onderzoek tot verwijzingen naar LEGO en Batman. The LEGO Batman Movie
bevat echter talloze verwijzingen naar andere media. Hoewel deze verwijzingen niets te maken
hebben met LEGO of Batman, zijn het wel andere vormen van intertekstualiteit die onderdeel zijn
van de film en die tevens worden ingezet voor humoristische doeleinden. Ik vind het daarom
belangrijk om een paar voorbeelden hiervan alsnog te kort te beschrijven, ondanks dat ik ze verder
buiten beschouwing laat:

•

Het wachtwoord voor de Batcave 12, namelijk: ‘‘Iron Man sucks!’’ 13, een verwijzing naar het
personage Iron Man, een superheld van stripboekconcurrent Marvel.

•

Bekende slechteriken uit andere televisieseries en films die de Joker uit de Phantom Zone
haalt. 14 Dit zijn onder andere Voldemort (Harry Potter), Sauron (Lord of the Rings), de
Wicked Witch of the West (The Wizard of Oz), Agent Smith (The Matrix), Daleks (Doctor Who)
en King Kong. 15

Het is hierbij opvallend te vermelden dat veel van de rechten van deze franchises in handen zijn van
filmstudio Warner Bros. of een van hun dochterondernemingen, zoals New Line Cinema met Lord of
the Rings.16 Dit doet vermoeden dat de The LEGO Batman Movie, naast dat deze voortborduurt op

11Martin

Montgomery et. al, Ways of Reading, 161.
De Batcave is in de Batman-strips een grot onder de woning van Bruce Wayne, dat als de geheime
schuilplaats van Batman dient.
13The LEGO Batman Movie (2017), 14:22 en 1:35:14.
14
De Phantom Zone is een bovengrondse gevangenis afkomstig uit de Superman strips.
15The LEGO Batman Movie (2017), 55:02-56:38.
16David Crow, ‘‘The LEGO Batman Movie References and Easier Eggs Guide,’’ Den of Geek, 17
februari, 2017, https://www.denofgeek.com/comics/the-lego-batman-movie-references-and-easteregg-guide/.
12

8

een andere LEGO- en Batmanfilms, ook een ander doel dient, namelijk het etaleren van meerdere
intellectuele eigendommen van Warner Bros. en het verkopen van LEGO speelgoed.
•

Twee momenten in de film waarin een scène uit romantische dramafilm Jerry Maguire
(1996) wordt getoond, waarin Jerry (Tom Cruise) tegen Dorothy (Renée Zellweger) zegt: ‘’You
complete me.’’ 17 Dit is een voorbeeld van de tekstuele strategie creative appropriation,
omdat scènes uit de film direct worden gereproduceerd.

Hoewel ik mij focus op visuele en tekstuele verwijzingen in de tekst, heb ik ook enkele auditieve
verwijzingen naar Batman in mijn analyseprotocol genoteerd.18 Zo wordt op meerdere momenten in
de film het introlied van de Batman serie (1966-1968) afgespeeld of geneuried. Omdat dit intro
onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Batman en het tevens een goed voorbeeld is
van creative appropriation, heb ik er voor gekozen om deze wel in mijn analyseprotocol op te nemen.
De filmscore en soundtrack van de film laat ik verder buiten beschouwing.

Theoretisch kader
Intertekstualiteit
Intertekstualiteit is een term die eind jaren 60 bedacht is door de Bulgaars-Franse linguïste Julia
Kristeva. Het fenomeen bestaat echter volgens taalwetenschappers Judith Still en Michael Worton al
sinds er geschreven teksten bestaan.19 Literatuurwetenschapper Graham Allen (2011) meent dat de
moderne theorie van intertekstualiteit, zoals gedefinieerd door Kristeva, het werk van zowel de
Zwitserse linguïst Ferdinand de Saussure en de Russische filosoof Mikhail Bakhtin combineert. 20
Ondanks dat intertekstualiteit een concept is wat veelvuldig wordt gebruikt in verschillende
vakgebieden, is het vaak onduidelijk wat er precies mee bedoeld wordt. Volgens Allen bestaat er
namelijk geen eenduidige definitie van intertekstualiteit.21 In dit onderzoek versta ik onder
intertekstualiteit het verwijzen in teksten naar andere teksten. 22
De theorie van intertekstualiteit houdt in dat een tekst niet als een op zichzelf staand geheel
functioneert. Volgens Still en Worton gebeurt dit op twee manieren. Ten eerste is een schrijver zelf

17

The LEGO Batman Movie (2017), 17:22-17:38 en 1:35:31-1:35:37.
het Batman intro wordt er ook kort muziek afgespeeld uit de film Superman (1978). Zie AP
46.
19Judith Still en Michael Worton, ‘‘Introduction,’’ in Intertextuality: Theories and Practices, eds.
Michael Worton en Judith Still (Manchester: Manchester University Press, 1990), 2.
20Graham Allen, Intertextuality (Londen: Routledge, 2011), 2-3.
21Graham Allen, Intertextuality, 2.
22Paul Long en Tim Wall, Media Studies: Texts, Production, Context (New York: Routledge, 2013), 417.
18Naast

9

ook een lezer van teksten. Het is daarom onvermijdelijk dat schrijvers beïnvloed worden door het
werk van anderen. Dit kan tot uiting komen in het (impliciet dan wel expliciet) verwijzen of citeren
van andere teksten. Ten tweede is een tekst alleen te begrijpen door deze te lezen. Tijdens dit proces
houdt een lezer zich niet alleen bezig met de geschreven tekst, maar brengt hij of zij ook altijd de
eigen ervaringen en (culturele) kennis mee bij de interpretatie van deze tekst.23 Omdat volgens Allen
teksten altijd voortbouwen op andere teksten en (genre)conventies, hebben teksten in samenhang
meer betekenis dan los van elkaar. De werkelijke betekenis van een tekst zit dus besloten in de tekst
zelf en alle andere teksten waar die op lijkt of waar die naar verwijst.24
Hoewel intertekstualiteit zijn oorsprong heeft in de literatuurwetenschap, wordt het
tegenwoordig ook gebruikt om andere kunstvormen te analyseren, zoals televisie, muziek, fotografie
en film. 25 Aangezien deze scriptie draait om een animatiefilm, zal ik mij beperken tot een korte
bespreking van intertekstualiteit in films, specifiek in het genre animatie. Veel filmwetenschappers
menen dat het verwijzen van films naar andere films een van de kenmerken is van de postmoderne
film, waarin vaak significant werd afgeweken van narratieve en stilistische conventies. Volgens
filmwetenschapper David Bordwell was het maken van zulke verwijzingen echter geen nieuwe
praktijk en kwamen verwijzingen naar andere films (of films als medium zelf) al voor in films die vóór
1960 zijn gemaakt, zoals in bijvoorbeeld in de Bugs Bunny Cartoons en speelfilms van destijds
bekende cabaretiers. 26 Volgens Bordwell wel nieuw is, is dat intertekstualiteit tegenwoordig ook
plaatsvindt in films die geen komedies zijn en dat de verwijzingen zich soms alleen richten op een
bepaald soort publiek.27
Zoals Bordwell al stelt, kent intertekstualiteit een lange geschiedenis in het genre animatie.
Filmwetenschapper Robert Geal (2018) meent zelfs dat zowel intertekstualiteit als reflexiviteit (het
leveren van commentaar op het eigen medium) kenmerkend is voor het genre animatie. Volgens
Geal is dit omdat animatiefilms, anders dan speelfilms, zich nooit volledig kunnen loskoppelen van de
manier waarop ze worden gemaakt.Animatiefilms begeven zich zo altijd in het gebied tussen echt en
onecht. Dit formele kenmerk wordt door veel animatiefilms gebruikt om humoristisch commentaar
te geven op de eigen film. 28 In ‘‘Postmodern animated discourse: Bakhtin, Intertextuality and the
Cartoon Carnival’’ (1994) stellen Terry Lindvall en Matthew Melton dat dit op drie manieren kan

23

Judith Still en Michael Worton, ‘‘Introduction,’’ 1-2.
Allen, Intertextuality, 1.
25Graham Allen, Intertextuality, 169.
26David Bordwell, The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies (Berkeley: University
of California Press, 2006), 7.
27David Bordwell, The Way Hollywood Tells It, 7-8.
28Robert Geal, ‘‘Animated images and animated objects in the Toy Story franchise: reflexively and
intertextually transgressive mimesis,’’ Animation: An Interdisciplinary Journal 13, no.1 (2018): 71-72.
24Graham
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gebeuren. Ten eerste kunnen films reflecteren op het maken van films en de filmindustrie, door
bijvoorbeeld het eigen maakproces te laten zien in de film of door commentaar te leveren op teksten
en contexten die buiten de eigenlijke verhaalwereld vallen. Op dat moment breekt een film
doelbewust met het idee dat het realistisch moet zijn. Ten tweede kunnen animatiefilms als discours
functioneren door direct tot het publiek te spreken. Ten derde komen animators soms zelf voor in
hun animatiefilms, om te laten zien wat hun rol is in de film.29
Intertekstualiteit als tekstuele strategie
Volgens Brian Ott en Cameron Walter (2000) wordt in mediastudies intertekstualiteit op twee
manieren gebruikt, namelijk om zowel een interpretatieve activiteit van de toeschouwer als een
stilistische keuze van mediaproducenten aan te duiden. Deze twee vormen worden echter vaak met
elkaar verenigd, wat er volgens hen voor gezorgd heeft dat intertekstualiteit als theoretisch concept
aan kracht heeft ingeboet.

30

In hun artikel besteden Ott en Walter eerst aandacht aan de twee

perspectieven en gaan ze vervolgens in op de rol die mediaproducenten spelen in het bewust
implementeren van intertekstualiteit in culturele producten. Dat laatste noemen zij
‘‘intertekstualiteit als tekstuele strategie’’. In hun artikel voeren Ott en Walter drie verschillende
vormen van intertekstualiteit als tekstuele strategie aan, namelijk parodic allusion, creative
appropriation en self-reflexive reference. Hoewel de drie strategieën allen uniek zijn, overlappen ze
ook regelmatig. Ook zijn de strategieën niet nieuw, maar komen ze tegenwoordig wel vaker en
duidelijker in de populaire cultuur voor.31
Parodic allusion beschrijft een stilistisch middel waarbij een tekst herkenbare kenmerken uit
een originele tekst, vaak afkomstig uit de popcultuur, nadoet. Deze elementen uit de tekst worden
gekopieerd of overdreven, waarna deze nieuwe versie onderdeel wordt van de eigen tekst. Hoewel
deze tekstuele strategie verband houdt met het stijlmiddel van de parodie, verschilt een parodic
allusion op twee manieren hiervan. Zo geven parodic allusions niet per se kritisch of humoristisch
commentaar op de originele tekst. De eventuele humor komt bij parodic allusions voort uit de
vergelijking die tussen de verschillende teksten gemaakt wordt, mits de kijker bekend is met de
originele tekst om zo de verwijzing ernaar te kunnen herkennen. Tevens zijn parodic allusions geen
op zichzelf staande teksten, maar zijn ze vaak een onderdeel van een groter verhaal. Parodic
allusions doen een beroep op de culturele kennis van de kijker: hoe meer verwijzingen een kijker

29Terry

Lindvall en Matthew Melton, ‘‘Postmodern animated discourse: Bakhtin, Intertextuality and
the Cartoon Carnival,’’ in Animation: Art and Industry, red. Maureen Furniss (Bloomington: Indiana
University Press, 2009), 65.
30Brian Ott en Cameron Walter, ‘‘Intertextuality: Interpretive practice and textual strategy,’’: 429430.
31
Brian Ott en Cameron Walter, ‘’Intertextuality: Interpretive practice and textual strategy,’’: 435.
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snapt, hoe deskundiger deze is. Parodic allusions komen vaak voor in (komische) films, maar zijn
vooral zichtbaar in televisieseries, vooral in het genre animatie. Voorbeelden hiervan zijn The
Simpsons (1989-), Family Guy (1999-) en South Park (1997-).32
Bij creative appropriation of creative inclusion wordt een fragment van een andere tekst
gebruikt voor een nieuwe tekst. Dit fragment wordt in sommige gevallen wel een beetje aangepast,
bijvoorbeeld door middel van montage of het mixen van de audio, zoals vaak het geval is bij muziek
samples. Het doel van creative appropriation is vaak het leveren van commentaar op de brontekst.
Afhankelijk van de context waarin het fragment geplaatst wordt, kan zowel dienen als kritiek als lof
op de originele tekst. Omdat er bij creative appropriation altijd gebruik wordt gemaakt van
andermans eigendom, wordt het soms door de eigenaars van het materiaal gezien als schending van
het copyright. 33
Self-reflexive references zijn verwijzingen die kenbaar maken dat de tekst zich bewust is van
het feit dat het een tekst is. Dit zijn vaak subtiele verwijzingen die alleen te begrijpen zijn wanneer de
kijker bekend is met bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de productiegeschiedenis van een tekst,
andere media waarin het personage voorkomt of (roddel)nieuws. Self-reflexive references doen op
deze manier twee dingen. Ten eerste breken ze doelbewust met de suspension of disbelief (het
bewust negeren van onrealistische elementen in een fictief werk om ervan te kunnen genieten) door
het publiek erop te wijzen dat het een fictief werk is. Ten tweede versterken self-reflexive references
de connectie die bestaat tussen de kijker en het fictieve werk, omdat het een grap is die zowel door
de makers als de toeschouwers gedeeld wordt.34 Een veelvoorkomende vorm van intertekstualiteit,
die naar mijn mening verband houdt met de self-reflexive reference, is het principe van de Easter
egg. Easter egg is een term die gebruikt worden om een bewuste inside joke (een grap die alleen
door een bepaalde groep mensen begrepen kan worden), verborgen boodschap of
(speel)mogelijkheid in een videogame, film of andere (elektronische) media aan te duiden 35. Deze
verwijzingen heten Easter eggs, omdat ze net als paaseieren verstopt zitten in een medium en door
kijkers gezocht moeten worden. In mijn analyse zal ik verder ingaan op mijn keuze Easter eggs onder
self-reflexive references te scharen.
Intertekstuele humor

32Brian

Ott en Cameron Walter, ‘‘Intertextuality: Interpretive practice and textual strategy,’’: 435436.
33
Brian Ott en Cameron Walter, ‘‘Intertextuality: Interpretive practice and textual strategy,’’: 437.
34Brian Ott en Cameron Walter, ‘‘Intertextuality: Interpretive practice and textual strategy,’’ 438-440.
35Kevin A. Stein en Matthew H. Barton, ‘‘The “Easter egg” syllabus: Using hidden content to engage
online and blended classroom learners,’’ Communication Teacher 33, no.4 (2019): 249-250.
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Humor is een breed begrip waar binnen de wetenschap geen eenduidige definitie over bestaat. In
The Linguistics of Humor: An Introduction (2020) stelt Salvatore Attardo dat het begrip humor
tegenwoordig binnen onderzoeken naar humor wordt gebruikt als een overkoepelende term om
verschillende humoristische fenomenen te beschrijven. Zo is humor volgens Attardo slechts een
schakel in een humoristisch proces, waarin humor de cognitieve stimulans is. Dit kan vervolgens een
emotioneel effect produceren dat Attrardo mirth (vrolijkheid) noemt en zich fysiek kan uiten door te
lachen of te glimlachen. 36 Het lachen om iets is echter niet per se een criterium voor humor. Dit komt
omdat humor subjectief is en op verschillende manieren beoordeeld kan worden. Volgens Béatrice
Priego-Valverde (2009) wordt humor vaak gebruikt voor positieve doeleinden tussen mensen die
elkaar goed kennen. Dit betekent echter niet dat grappen altijd slagen. Priego-Valverde noemt dit
‘‘failed humor’’ en onderscheidt hierbij twee vormen: humor die niet wordt opgemerkt (unperceived
humor) en humor die door de toehoorder wordt afgewezen (rejected humor).37
Volgens taalwetenschapper Neal Norrick (1989) is het bij intertekstuele humor noodzakelijk
dat het publiek enigszins bekend is met de brontekst waar een grap naar verwijst. Norrick beschrijft
intertekstuele grappen daarom ook als agressief, omdat ze het publiek actief aanmoedigen om de
verwijzing naar de brontekst te snappen. In het geval van intertekstuele humor gaat een maker uit
van een publiek dat over algemene culturele kennis beschikt. De maker demonstreert zijn eigen
kennis over een bepaalde brontekst en koppelt deze vervolgens aan een discours door middel van
een grap. Als het publiek de vergelijking van de maker snapt en erom moet lachen, dan heeft de grap
zijn beoogde doel bereikt.38 Een voorbeeld hiervan is dat de handelingen van een wereldleider
worden vergeleken met die van een fictief personage.39 Intertekstuele grappen hebben twee doelen.
Ten eerste zorgen ze ervoor dat zowel de maker als de toeschouwers nieuwe informatie over elkaar
krijgen en ten tweede zoekt de maker naar gemeenschappelijke normen en waarden tussen hem- of
haarzelf en het publiek. Een maker probeert dus niet zijn of haar eigen superioriteit over een
brontekst te demonstreren, maar juist een groepsgevoel te creëren. 40

Analyse: ‘’Look who's bat!’’: intertekstuele verwijzingen naar Batman en LEGO

36Salvatore

Attardo, ‘’Humor studies: a few definitions,’’ in The Linguistics of Humor: An Introduction
(Oxford: Oxford University Press, 2020), 17.
37Béatrice Priego-Valverde, ‘‘Failed humor in conversation,’’ in Humor in interaction, red. Neal R.
Norrick en Delia Chiaro (Amsterdam: John Benjamins, 2009), 165.
38Neal. R Norrick, ‘‘Intertextuality in humor,’’ Humor 2, no.2 (1989): 117-119.
39Dit is een eigen voorbeeld, bedoeld om Norricks tekst te verduidelijken.
40Neal R. Norrick, ‘‘Intertextuality in humor,’’: 120-121.
13

Voor de analysesectie van mijn scriptie zal ik regelmatig verwijzen naar scènes die ik heb opgenomen
in mijn analyseprotocol, dat aangeduid zal worden in de lopende tekst en voetnoten als AP. 41 In
aparte paragrafen worden per tekstuele strategie meerdere voorbeelden uit de film aangehaald die
naar mijn mening illustratief zijn voor de categorie. Ook zal er worden besproken of de gekozen
verwijzingen mogelijk wel of niet een humoristische functie bekleden in de film. Ten slotte vul ik de
definitie van twee van de drie besproken tekstuele strategieën aan in mijn analyse, respectievelijk bij
creative appropriation en self-reflexive references.
In totaal heb ik 70 intertekstuele verwijzingen naar Batman en LEGO geïdentificeerd in The LEGO
Batman Movie. Hoewel de animatiestijl gemodelleerd is naar LEGO, wat al inherent intertekstueel is,
zijn slechts 16 van de 70 verwijzingen in de film gerelateerd aan LEGO. In de analyse van de parodic
allusions wordt er een vergelijking gemaakt tussen de shots in de film en de bronteksten waarnaar
ze verwijzen. Deze afbeeldingen zijn te vinden in bijlage 3 ‘’Afbeeldingen ter ondersteuning van de
analyse.’’

‘’Batman’s been on the job for a very, very, very, very, very, very, very, very long time’’:
Parodic allusions als hommage en humor
Parodic allusions draaien om het uitvergroten of nadoen van kenmerken uit een originele tekst. In
The LEGO Batman Movie gebeurt dit veelal door middel van montages, waarin snel verschillende
Batmanteksten aan bod komen. De eerste keer dat dit gebeurt is wanneer Batman na het redden van
Gotham thuis komt in Wayne Manor en schrikt van Alfred, die merkt dat Bruce verdrietig en
eenzaam is na het zien van de familiefoto’s op de muur. Hoewel Bruce dit stellig ontkent, laat Alfred
weten zich zorgen te maken om hem en dat hij hem al eerder in een vergelijkbare toestand heeft
gezien, namelijk in 2016, 2012, 2008, 2005, 1997, 1995, 1992, 1989 en ‘’that weird one in 1966.’’
Alfred verwijst hier naar de verschijningsdata van verschillende Batmanfilms, respectievelijk Batman
v Superman: Dawn of Justice, The Dark Knight Rises, The Dark Knight, Batman Begins, Batman &
Robin, Batman Forever, Batman Returns en Batman. Het laatste shot komt uit de eerste aflevering
van de televisieserie Batman (1966-1968).42 Tijdens het opnoemen van deze jaartallen verschijnen er
snel achter elkaar LEGO versies in beeld die deze films representeren. Sommige shots in de montage
zijn bijna exacte replica’s van scènes uit desbetreffende Batmanfilms, zoals bij shots 1, 3, 7 en 8.
Shots 2 en 4 verbeelden daarentegen de officiële posters van The Dark Knight Rises en Batman
Begins. Shot 7 verwijst slechts impliciet naar Batman Forever door de twee slechteriken uit die film te
tonen omringd door groene oplichtende vraagtekens, een visueel kenmerk uit de film. Shots 5 en 9
41Zie
42Zie

bijlage 1 ‘’Analyseprotocol (AP’)’’.
AP 29 en bijlage 3 ‘’Afbeeldingen ter ondersteuning van de analyse.’’
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zijn ten slotte voorbeelden van creative appropriation, omdat er hierin geen scènes worden
nagedaan maar zij letterlijk worden gereproduceerd. Zo is bij shot 5 gekozen voor een close-up van
de tepels in de Bat-suit, een controversiële en veel bespotte stilistische keuze in Batman & Robin.
Shot 9 bestaat tenslotte uit een langere scène afkomstig uit de Batman serie uit de jaren 60 waarin
Batman een bijzondere dans doet. 43
Eenzelfde situatie doet zich voor bij de tweede montage in de film, wanneer Barbara
Gordon wordt geïntroduceerd als de nieuwe leider van de Gotham Police en zij haar plannen voor
Gotham presenteert. Hierin stelt zij dat, ondanks de jarenlange inzet van Batman, hij er nooit echt in
is geslaagd criminaliteit volledig te stoppen. Ter illustratie van Batmans loopbaan toont zij in haar
presentatie meerdere foto’s van Batman in actie. Hoewel de slideshow begint met de al eerder
genoemde Batmanfilms Batman v Superman en Batman Begins, worden ook minder bekende of zelfs
niche adaptaties hierin getoond, respectievelijk Batman: The Animated Series, het stripboek The Dark
Knight Returns, de televisieserie Super Friends, Batman: The Movie, de stripboeken Batman #9 (1942)
en Detective Comics #27 (1939) en de zwart-wit serial Batman uit 1943. 44 Anders dan bij de eerste
montage zijn de shots bijna allemaal exacte LEGO replica’s van momenten uit Batmans leven, van
ogenschijnlijk het meest recent naar oud. 45 Het enige verschil is dat Batman alleen afgebeeld staat bij
de LEGO versie van Super Friends en bij Batman #9, terwijl in de originele versies Batman omringd
wordt door andere Justice League leden en Robin. Dat Batman hier echter in zijn eentje wordt
afgebeeld, valt te verklaren vanuit het verhaal van The LEGO Batman Movie. Op het moment van de
tweede montage heeft Dick Grayson namelijk nog niet de mantel van Robin op zich genomen. Ook
representeert de film Batman als een kluizenaar, die als enige lid van de Justice League niet is
uitgenodigd voor het 57e jubileumfeest. 46 Exacte recreaties van deze twee Batmanteksten had het
verhaal van de film simpelweg tegengesproken. 47
De humor in de beschreven montages komt onder andere voort uit de verschillen tussen de
Batmanadaptaties in toon en inhoud. Beiden schakelen moeiteloos tussen de donkere en serieuze
Batmanteksten en de kleurrijke, campy versies van het personage. Oftewel, alle schijnbaar
tegenovergestelde ‘‘Batmen’’ worden in deze film verenigd in het personage LEGO Batman. De
eerste montage laat bijvoorbeeld een scherp contrast te zien tussen de recentere en duistere
Batmanfilms van Zack Snyder (2016) en Christopher Nolan (2005, 2008 en 2012), waarnaar deze
vervolgens afgewisseld worden met films die in toon totaal het tegenovergestelde zijn, namelijk
43Zie

bijlage 3 ‘’Afbeeldingen ter ondersteuning van de analyse.’’
AP 35 en bijlage 3 ‘’Afbeeldingen ter ondersteuning van de analyse.’’
45Er wordt hier gesproken over ‘’ogenschijnlijk’’ omdat de Batman serial, geregisseerd door Lambert
Hillyer, uit 1943 komt en dus chronologisch gezien na Batman #9 zou moeten komen.
46Zie AP 49.
47Zie bijlage 3 ‘’Afbeeldingen ter ondersteuning van de analyse.’’
44Zie
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Batman & Robin (1997) en Batman Forever (1995). De tweede montage begint ook met Batman
adaptaties die allemaal een vrij serieuze toon aanslaan en vervolgens worden afgewisseld met
beelden die juist kleurrijk en een beetje dwaas zijn. Een andere reden dat de montages grappig
kunnen worden bevonden is wanneer kijkers de LEGO versies herkennen als verwijzingen naar
verschillende Batmanteksten. Met name bij de tweede montage kan dit zorgen voor een gevoel van
superioriteit, omdat de teksten onbekender en meer impliciet zijn. Zo noemt Barbara anders dan
Alfred geen jaartallen die een kijker erop zouden kunnen wijzen dat er hier verwezen wordt naar
specifieke titels en komen de shots ook steeds sneller in beeld, waardoor ze makkelijk kunnen
worden gemist. Oplettende en deskundige Batmanfans worden echter door de film beloond, enheeft
deze scène meer diepgang dan voor gewone kijkers. De laatste groep zou namelijk aan kunnen
nemen dat de slideshow slechts momenten uit LEGO Batmans carrière laat zien. Beide montages zijn
naast parodic allusions ook self-reflexive references, omdat er verwezen wordt naar films die buiten
de eigenlijke verhaalwereld vallen, al beschouwt de film ze zelf niet zo. Tevens maakt Barbara’s
opmerking dat ‘’Batman has been on the job for a very, very, very, very long time’’ duidelijk dat de
makers zich bewust zijn en specifiek refereren naar de lange geschiedenis van Batman.
Een van de meest expliciete toepassingen van parodic allusion is richting het einde van de film,
waarin Batman en Robin het opnemen tegen verschillende slechteriken afkomstig uit de Phantom
Zone. De sequentie is zowel op visueel als auditief gebied een van de meest expliciete verwijzingen
naar de televisieserie Batman. Net zoals in die serie, verschijnen er in de vechtscènes woorden zoals
‘’Kapow!,’’ ‘’Zap!’’ en ‘’Bam!’’ in beeld, die aantonen hoe hard de slechteriken worden aangepakt
door Batman en Robin. Tevens is de sequentie self-reflexive, omdat Batman voordat de scène begint
al beschrijft wat er zal gaan gebeuren: ‘’together, we’re gonna punch these guys so hard, words
describing the impact are gonna spontaneously materialize out of thin air.’’ 48 Anders dan in de
Batman serie is Batman zich er in The LEGO Batman Movie dus van bewust dat er woorden in beeld
verschijnen, terwijl ze in de oorspronkelijke serie non-diëgetisch oftewel geen onderdeel van de
verhaalwereld waren.

48Zie

AP 66.
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Figuur 1: Het woord ‘’Bam!’’ verschijnt in beeld nadat een
slechterik een klap van Batman heeft ontvangen in de
televisieserie Batman (1966-1968).
Ook hebben LEGO Batman en Robin zichtbaar plezier in het vechten tegen de slechteriken, terwijl de
vechtscènes in de televisieserie vaak juist als een serieuze bezigheid werden beschouwd. Dit is te zien
aan de overdreven blije gezichtsuitdrukkingen die de personages hebben, de zorgeloze manier van
vechten en de high-five die LEGO Batman en Robin elkaar aan het einde geven voor het goede werk
dat ze hebben verricht.

Figuur 2: LEGO Batman en Robin vechten tegen verschillende slechteriken terwijl er woorden in beeld
verschijnen (The LEGO Batman Movie, 1:27:06).
Naast parodic allusion en self-reflexive reference is er in deze scène ook sprake van creative
appropriation, omdat de muziek en geluidseffecten die gebruikt worden exact hetzelfde zijn als in de
televisieserie. Ondanks dat er hier wordt verwezen naar een specifieke serie, is het niet nodig deze te
hebben gezien, alleen om deze muziek en effecten te herkennen. Vanwege de grote bekendheid van
de Batmanserie, die ook vaak geparodieerd is, zal een groot deel van het publiek bekend zijn met de
muziek, geluidseffecten en stilistische kenmerken van de serie. Zelfs wanneer dit niet het geval is,
kan de scène humoristisch worden bevonden door onder andere de gezichtsuitdrukkingen van de
17

personages, het onrealistische gegeven van woorden die in de lucht verschijnen of het zelfbewustzijn
van het personage Batman.
Het enige voorbeeld van een parodic allusion naar LEGO in de film bestaat uit een billboard dat op de
achtergrond te zien is. 49 Hierin wordt gezegd dat de film Ninjagotown en een film met ‘’Bionicle’’ in
de titel nu in de bioscoop te zien zijn. Ninjagotown is een toespeling op de film Chinatown (1974) en
de LEGO reeks Ninjago, waarin ninja’s met fantasievoertuigen en draken de hoofdrol spelen. Het is
tevens een vooruitwijzing naar een andere LEGO film die in 2017 zou worden uitgebracht: The LEGO
Ninjago Movie. Net zoals Ninjago is Bionicle ook een LEGO thema, waarin het draait om wezens die
half menselijk , half robots zijn. Beide kunnen dan ook worden beschouwd als Easter Eggs naar LEGO
eigendommen, die naar mijn mening geschaard kunnen worden onder de self-reflexive references. Bij
de bespreking van de self-reflexive references in de film zal dit verder worden uitgelegd.

‘’Holy creative appropriation Batman!’’: connecties met het verleden
Van alle tekstuele strategieën komt creative appropriation, waarbij een fragment uit een andere
tekst compleet wordt gereproduceerd in de nieuwe tekst, het minst voor in The LEGO Batman
Movie.50 Meestal dan ook in combinatie met een andere tekstuele strategie, zoals de eerdere
voorbeelden bij parodic allusions. Een uitzondering hierop is een scène aan het begin van The LEGO
Batman Movie waarin kort een fragment uit The LEGO Movie wordt hergebruikt. In de
desbetreffende scène valt de hoofdpersoon van The LEGO Movie, Emmett, in de ‘’Infinite Abyss of
Nothingness’’ en komt hij terecht in de echte wereld. The LEGO Movie breekt op dat moment de
vierde wand, omdat het dan voor de kijker duidelijk wordt dat het verhaal van The LEGO Movie
eigenlijk voortkomt uit de fantasie van een kind. In The LEGO Batman Movie gebruikt het personage
Dr. Quivers de clip ter ondersteuning van zijn uitleg over de mogelijke gevaren van Jokers bom voor
Gotham. Zo zegt Quivers dat Gotham gebouwd is ‘’on a bunch of flimsy plates stuck together,’’ wat
begrepen kan worden als LEGO blokjes die aan elkaar vast zijn gemaakt. Tevens zegt Quivers dat er
onder Gotham niets ligt, behalve een ‘’infinite abyss’’, wat terug verwijst naar het fragment uit The
LEGO Movie.51 Daarnaast vervult het fragment ook nog een ander doel, namelijk het verbinden van
The LEGO Batman Movie aan The LEGO Movie. Aangezien LEGO Batman een belangrijke rol speelde
in de eerste LEGO film en ook voorkomt The LEGO Movie 2: The Second Part (2019), is het geen
vergezochte conclusie dat de films zich mogelijk in hetzelfde universum afspelen.

49Zie

AP 17.
geldt voor verwijzingen naar Batman of LEGO. In de film worden namelijk wel fragmenten uit de
film Jerry Maguire (1996) getoond. Zie ook de methodesectie van deze bachelorscriptie.
51Zie AP 16 en 18.
50Dit
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De meest prominente manier waarop de film echter aan creative appropriation doet is in het
gebruik van muziek. Zo wordt het introlied van de televisieserie Batman in de film in vier
verschillende situaties gebruikt. De eerste keer vindt plaats wanneer Batman tijdens het vechten
tegen slechteriken een lied over zichzelf zingt, waarbij het ‘’na na na’’ gedeelte uit het intro
gesampled wordt.52 Tevens bestaat de claxon van de Batmobile uit die melodie (AP 26), zegt Batman
uit protest een keer ‘’no no no’’ op dezelfde wijze tegen Alfred (AP 31) en gebruikt Batman de
melodie om te kunnen beatboxen (AP 57). Tevens worden dezelfde geluidseffecten uit de serie
gebruikt wanneer Batman en Robin respectievelijk de Batmobile instappen (AP 45) en wanneer ze
samen tegen slechteriken uit de Phantom Zone vechten (AP 66).
Hoewel Ott en Walter het in hun artikel slechts hebben over audio- en beeldfragmenten die opnieuw
worden gebruikt, zou creative appropriation ook kunnen gelden voor bekende quotes die worden
herhaald in een andere tekst. In het geval van The LEGO Batman Movie zijn dit drie
standaarduitspraken uit de serie Batman. Zo roept Batman voordat hij voor de eerste keer samen
met Robin de Batmobile instapt ‘‘To the Batmobile!’’, wat in de serie het signaal aan Robin was dat
ze samen op missie zouden gaan. Ook zegt de computer in de Batcave ‘‘Atomic batteries to power.
Turbines to speed’’. Dit zei Robin in de serie om te controleren of alles in orde was met de
Batmobile. 53 Ten slotte eindigt de film met Robin die uitroept ‘‘holy family photo Batman!’’. Dit is een
variatie op Robins gewoonte om commentaar te beginnen met ‘‘holy’’. Hoewel Robin deze
zinsopbouw in de serie juist vaak gebruikte om zijn frustratie over iets te uiten, wordt deze uitspraak
in de film juist gedaan om blijdschap uit te drukken. De eindscène van de film gaan namelijk terug
naar een eerdere scène in de film, waarin Batman juist verdrietig is na het zien van een oude foto van
hemzelf met zijn ouders vlak voordat zij stierven. Volgens Alfred laat dit zien dat Bruces grootste
angst is om weer onderdeel van een gezin te zijn.54

Figuur 3: Batman kijkt verdrietig naar de foto's op de
muur en vertelt zijn overleden ouders over zijn dag (The
LEGO Batman Movie, 18:10)

Figuur 4: De familiefoto met daarop een jongere
Bruce, Martha en Thomas Wayne (The LEGO
Batman Movie, 18:12).

52Zie

AP 21.
AP 45-46.
54Zie AP 29.
53Zie
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Het feit dat Batman aan het einde een andere familiefoto aan de muur hangt, waarop naast hemzelf
ook Robin, Barbara en Alfred staan, symboliseert dat Batman deze angst uiteindelijk overwonnen
heeft en zijn eigen familie gecreëerd heeft. 55

Figuur 5: De nieuwe foto met Dick, Alfred, Batman en
Barbara wordt gehangen naast de familiefoto uit figuur 4
(The LEGO Batman Movie, 1:35:43)

Figuur 6: Batman kijkt blij naar de foto’s aan de muur,
omringd door zijn nieuwe familie (The LEGO Batman Movie,
1:35:51)

De muziekfragmenten en quotes uit de televisieserie Batman zijn niet alleen grappige verwijzingen
naar de serie. Ze zorgen er ook voor dat de kijker de film direct verbindt met de serie. De film lijkt
hiermee te afstand te nemen van de duistere representaties van Batman en omarmt juist, net zoals
de serie, de speelse aspecten van het personage.

‘’Black. All important movies start with a black screen.’’: Self-reflexive references als brug
tussen publiek en film
Van alle tekstuele strategieën kwamen de self-reflexive references het meeste voor in The LEGO
Batman Movie. Zo doorbreekt de film op verschillende manieren de vierde wand, door het publiek
erop te wijzen dat het zich ervan bewust is dat het een film is. Dit wordt al duidelijk in de opening
van de film. Hierin is LEGO Batman te horen als voice-over die het volgende zegt:
Black. All important movies start with a black screen. And music. Edgy, scary music
that would make a parent or studio executive nervous. And logos. Really long
and dramatic logos.
Deze elementen zijn vervolgens allemaal aanwezig in de opening van de eigen film, waarnaar Batman
ook alle logo’s die in beeld verschijnen van commentaar voorziet. 56 Batmans statement dat alle
belangrijke films met een zwart scherm beginnen terwijl er spannende muziek wordt gedraaid, iets
waar ouders of studiobazen nerveus van worden, zijn allemaal signalen dat hij zich er bewust van is
hij zich in een film begeeft. Naast dat het self-reflexive is, is het tevens een parodic allusion naar de

55Zie
56Zie

AP 70.
AP 1.
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openingen van Christopher Nolans Batman films (2005-2012) die allemaal met een zwart scherm,
donkere logo’s en onheilspellende muziek beginnen. Daarnaast merkt Batman bij het logo van DC
Comics op dat hij verantwoordelijk is voor hun succes, waarmee hij duidelijk maakt bekend te zijn
met het feit dat hij oorspronkelijk een stripfiguur is. Dit zelfbewustzijn komt ook op andere
momenten aan bod in de film. Zo introduceert Bruce zichzelf tijdens Barbara’s speech als Gothams
meest begeerde vrijgezel, ‘’like 90 years in a row,’’ wijzend op de lange geschiedenis van het
personage. 57 Ook meent de Joker op een later moment in de film dat hij na 78 jaar wel wat meer
respect van Batman verdient. Het personage van de Joker werd geïntroduceerd in 1940 en bestond
in 2017 bijna 78 jaar. 58
Ook sommige eigenschappen en speelmogelijkheden van LEGO worden in de film gebruikt
om de vierde wand te doorbreken. Zo maken de personages zelf ‘‘pew pew’’ geluiden in de film, in
plaats van dat er geweerschoten te horen zijn. Veel schrijvers hebben getheoretiseerd dat dit de
speelervaring van kinderen met LEGO symboliseert, die vergelijkbare geluiden maken tijdens het
spelen.59 Dit past bij mijn stelling The LEGO Movie en The LEGO Batman Movie zich afspelen in
hetzelfde universum en dat The LEGO Batman Movie mogelijk ook voortkomt uit de fantasie van een
kind. Ook het gebruik van de term ‘‘masterbuilding’’ uit The LEGO Movie, wat betekent dat iemand
een LEGO set kundig in elkaar kan zetten, toont aan dat de films zich in dezelfde wereld afspelen 60.
Net zoals in The LEGO Movie is Batman in deze film een master builder die op meerdere momenten
voertuigen bouwt. Daarbij worden echte formaten van LEGO blokjes genoemd, zoals 2x65, axle
studs en 6x10 plates.61 Soortgelijke scènes laten de speelmogelijkheden van LEGO zien, wat voor
humoristische momenten kan zorgen. Zo wordt de stad Gotham, die in tweeën gesplitst was, aan het
einde van de film weer met elkaar verbonden door beide kanten simpelweg aan elkaar te klikken.62
De meest voorkomende manier waarop er in The LEGO Batman Movie echter wordt
verwezen naar andere mediateksten of producten is door middel van Easter eggs: verborgen
grappen die alleen gevonden en begrepen kunnen worden door een bepaalde groep mensen. In hun
artikel noemen Ott en Walter Easter eggs echter niet, terwijl deze wel aansluiten bij hun definitie van
de self-reflexive reference. Zo zijn Easter eggs net zoals self-reflexive references subtiel en alleen
begrijpelijk voor een relatief kleine groep mensen. Het vinden van Easter eggs in een film is tevens
een activiteit die de connectie tussen kijker en de film kan versterken, omdat de film deze specifieke
groep kijkers voor hun opmerkzaamheid beloont met geheime boodschappen of grappen. Hoewel
57Zie

AP 36. In 2017 bestond Batman echter niet 90, maar 78 jaar.
AP 62.
59Zie AP 7.
60Zie AP 38.
61Zie AP 51.
62Zie AP 68.
58Zie
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Easter Eggs niet per se de vierde wand breken van een verhaal zoals self-reflexive references dat
doen, zouden Easter Eggs naar mijn mening wel een goede aanvulling kunnen zijn op de self-reflexive
references. De reden is dat zij bewust en met hetzelfde doel als self-reflexive references in de
filmtekst worden gestopt. Zij zijn dus ook onderdeel van een tekstuele strategie. De vele kostuums
die Batman in zijn kast heeft hangen, afkomstig uit andere stripboeken, films of series, zijn Easter
Eggs63, net zoals de verschillende Bat-mobiles die in de Batcave staan. 64 De Easter Eggs naar LEGO
hebben naast dat het verborgen grappen zijn voor LEGO fans ook nog twee andere doelen, namelijk
het verkopen van LEGO speelgoed en het tonen van het merk LEGO. Naast de voertuigen in de
Batcave die al bestonden zijn er voor The LEGO Batman Movie ook nieuwe vervoersmiddelen voor
Batman bedacht. Een van de meest gebruikte hiervan in de film is de Scuttler, die door Batman zelf in
elkaar wordt gezet.65 Ook de Bat Space Shuttle, de Bat Zeppelin en de Bat Dune Buggy zijn, net zoals
de vele andere voertuigen, locaties en personages in de film, allemaal te koop als LEGO set. 66

Conclusie
Batman is ondanks zijn grote bekendheid en hoge leeftijd nog immer een personage dat makers blijft
inspireren. Wat Batman onderscheidt van andere superhelden is dat hij zich door het gebrek aan
vaste elementen in zijn verhaalwereld op geheel verschillende wijze kan worden geïnterpreteerd en
vormgegeven. The LEGO Batman Movie is zowel een lofzang als een speelse kritiek op deze
verschillende representaties, waarbij verwezen wordt naar zowel oude, nieuwe, bekende en
onbekendere adaptaties.
Hoewel het speelgoedmerk LEGO geassocieerd wordt met kinderen en de film gericht is op
een jonger publiek, probeert The LEGO Batman Movie ook actief ouders en fans aan te spreken. Dit
gebeurt door middel van intertekstualiteit: verwijzingen in de film naar verschillende Batmanteksten
en LEGO-producten. Omdat deze intertekstualiteit vaak wordt ingezet voor humoristische
doeleinden, maakt het onderdeel uit van een tekstuele strategie. De drie tekstuele strategieën die
Ott en Walter onderkennen, namelijk parodic allusion, creative appropriation en self-reflexive
references, komen allemaal in meer of mindere mate voor in The LEGO Batman Movie. De
strategieën worden om verschillende redenen ingezet. Zo zorgen de parodic allusions in de film op
twee manieren mogelijk voor humor. Ten eerste kan de herkenning van de verschillende
Batmanteksten bij de oplettende kijker voor het gevoel dat ze door de makers gewaardeerd of gezien

63Zie

AP 43-44.
AP 40.
65Zie AP 39.
66Zie AP 41.
64Zie
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worden. Ten tweede is het contrast tussen de teksten zo groot dat de verschillende
Batmanrepresentaties bijna onverenigbaar met elkaar kijken, terwijl de film dit wel tracht te doen.
Creative appropriation komt het minst voor in de film, maar speelt wel een belangrijke rol ,
namelijk het expliciet verbinden van de film met twee teksten: The LEGO Movie en de televisieserie
Batman (1966-1968). Beide keuzes zijn op creatief vlak logisch, omdat LEGO Batman ook voorkomt in
The LEGO Movie en de film qua uiterlijk en toon meer gemeenschappelijk heeft met deze luchtige
interpretatie van het personage dan de andere Batmanteksten in de film.
De self-reflexive references zijn het meest aanwezig in de film, en worden ingezet om de band
tussen de kijker en film te versterken. Er is sprake van een gedeelde grap tussen de kijker en het
personage Batman aangezien hij de kijker direct aanspreekt en ook kenbaar maakt dat hij zich in een
film bevindt en oorspronkelijk een stripfiguur is. De film breekt zo doelbewust de vierde wand en zet
daarbij ook de speelmogelijkheden en eigenschappen van LEGO-stenen in. Hierin speelt een
onderliggend belang van de film mee, namelijk het verkopen van LEGO speelgoed. De scènes waarin
personages zelf LEGO sets in elkaar zetten, evenals de vele Easter eggs, hebben als doel het merk
LEGO en diens eigenschappen te tonen. Net zoals bij de parodic allusions kan het opmerken van deze
subtiele verwijzingen naar andere Batman- of LEGO-teksten de kijker een rijkere en grappigere
filmervaring opleveren.
Hoewel de film een grote mate van intertekstualiteit bevat en veel grappen ook gebaseerd
zijn op kennis van andere teksten, is diepgaande kennis van Batman of LEGO niet nodig om de film
grappig te vinden of te begrijpen. De grote zichtbaarheid en populariteit van zowel Batman als LEGO
hebben ervoor gezorgd dat bijna iedereen enigszins bekend is met de merken en waarvoor ze staan.
Ook wordt het meest expliciet gerefereerd aan de televisieserie Batman. Deze serie bevat unieke
visuele en auditieve kenmerken en zullen voor velen herkenbaar zijn, ook als ze die niet hebben
gezien. De overige verwijzingen, vooral de Easter eggs, kunnen opgevat worden als cadeautjes voor
trouwe Batmanfans. Daarnaast bevat de film ook genoeg grappen die losstaan van intertekstualiteit
en behandelt de film, omdat hij primair gericht is op een jongere doelgroep, geen ingewikkelde
thema’s. Zo is de film in de kern een simpel verhaal over het accepteren van hulp. De doelgroepen
waar de film zich tegelijkertijd op richt, namelijk zowel gezinnen als trouwe Batmanfans, kunnen zo
beide aan hun trekken komen, al zullen ze wel een andere filmervaring hebben.
Gezien de omvang van dit bacheloreindwerkstuk heb ik mij beperkt tot verwijzingen naar LEGO en
Batman. The LEGO Batman Movie is echter zo rijk aan intertekstualiteit dat deze genoeg voorbeelden
bevat die mijn stellling kunnen onderbouwen dat intertekstualiteit in de film vaak voor humoristische
doeleinden wordt ingezet. Ook is humor altijd subjectief, wat lastig te kwantificeren en definiëren is
en dus inherent tot discussie uitnodigt. Als laatste heb ik de film geanalyseerd op het niveau van plot,
23

waardoor de context waarin de film is gemaakt amper aan bod is gekomen. Hoewel Matthew P.
McAllister en Jared LaGroue (2019), eerder genoemd in de introductie, wel aandacht besteden aan
de totstandkoming van de film en de financiële belangen die hierbij gepaard gingen, gaan ze niet
uitgebreid in op de rol die intertekstualiteit hierin speelt. Verder onderzoek naar hoe
intertekstualiteit wordt ingezet voor zowel creatieve als commerciële doelstellingen, zou meer
inzicht kunnen bieden in de grote populariteit van franchises die juist intertekstualiteit een essentieel
onderdeel maken van hun plot en humor.
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Bijlagen

Bijlage 1: Analyseprotocol (AP)
PA = Parodic allusion
CA= Creative appropriation
SR = Self-reflexive reference
Nummer

Tijdstip

Omschrijving verwijzing

Brontekst

1

00:0600:32

LEGO Batman zegt de volgende woorden terwijl er
logo’s in beeld verschijnen die ondersteund worden
door spannende filmmuziek:

The Dark Knight trilogie (2005-2012) van
Christopher Nolan. Deze films beginnen
allemaal met een zwart scherm en donkere
logo’s, die ondersteund worden door
muziek gemaakt door James Newton
Howard en Hans Zimmer.

‘’Black. All important movies start with a black screen.
And music. Edgy, scary music that would make
a parent or studio executive nervous. And logos. Really
long and dramatic logos.’’
2

00:4300:54

Batman noemt de stripuitgeverij DC Comics, de
uitgeverij van de Batman stripboeken
‘’The house that Batman built.’’ Batman meent dat hij
essentieel was voor het succes van DC Comics.
Vervolgens lijkt hij de held Superman, ook van DC
Comics, uit te nodigen tot een gevecht en te zeggen
dat hij Superman´s ‘’Kryptonite’’ is, een groene steen
die de enige zwakte van Superman is in de strips.

DC Comics, de uitgeverij van de Batman
strips.

Tekstuele
strategie
PA + SR

Functie in het
plot
Humor.

SR

Humor.

De film Batman V Superman: Dawn of
Justice (2016), die draait om de rivaliteit
tussen Batman en Superman.

3

02:00

Een van de vliegtuigen op Gotham City Airport is van de
vliegtuigmaatschappij Ferris Air, het bedrijf waar de
superheld Green Lantern werkt.

Hal Jordan, oftewel Green Lantern, een
superheld van DC Comics.

SR

Easter Egg.

4

03:2503:40

Een piloot is niet onder de indruk van Joker’s claim dat
hij Gotham zal overnemen en zegt dat Batman Joker zal
stoppen. Hierna noemt hij twee voorbeelden van keren
dat Batman Joker heeft gestopt: ‘’What about that
time with the two boats?’’ en ‘’Like that time with the
parade and the Prince music?’’

De eerste quote verwijst naar het dilemma
wat de Joker presenteert in de film The Dark
Knight (2008), waarbij passagiers op twee
boten in Gotham de keuze krijgen om de
andere boot op te blazen zodat zij zelf gered
kunnen worden.

PA + SR

Humor,
Easter Egg.

PA

Humor,
introductie
van andere
antagonist.

Billy Dee Williams speelde Harvey Dent in
Batman (1989).

SR

Introductie
van andere
antagonist,
Easter Egg.

Speelervaring van kinderen met LEGO.

SR

Humor.

5

04:09

In een gestolen truck weet de slechterik Bane
Gotham’s Energy Facillity binnen te dringen. Bane’s
stem lijkt op die van Tom Hardy, die Bane speelde in
The Dark Knight Rises (2012).

6

04:1004:13

7

04:2204:24

In een andere truck weet ook Two-Face Gotham’s
Energy Facility binnen te dringen. De stemacteur van
Two-Face is Billy Dee Williams, die de burgermeester
Harvey Dent speelde in Batman (1989). Harvey Dent
wordt later in de strips de slechterik Two-Face.
De bewakers schieten op Clayface en maken hierbij
‘’pew pew pew’’ geluiden, in plaats van dat er
geweerschoten te horen zijn. Het maken van
soortgelijke verhalen is iets wat veel kinderen doen
met LEGO speelgoed.

De tweede quote verwijst naar de parade
die Joker houdt in Batman (1989), waarbij
muziek van Prince wordt gedraaid. Joker
probeert mensen te trekken naar deze
parade met de belofte van geld, maar heeft
als doel deze mensen onder invloed te
brengen van ‘’Smylex’’, een gas dat ervoor
zorgt dat mensen letterlijk doodgaan van
het lachen en dezelfde permante grijns op
hun gezicht krijgen als de Joker.
De acteur Tom Hardy die Bane speelde in
The Dark Knight Rises (2012).
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8

04:3104:51

9

04:57

10

05:01

Snel worden verschillende slechteriken achter elkaar
genoemd en in beeld getoond, namelijk:
•
Penguin (gemodelleerd naar Danny DeVito
in Batman Returns (1992), met auto in de
vorm van een eend.
•
Crazy Quilt
•
Eraser
•
Polka-Dot Man
•
Mime
•
Tarantula
•
King Tut
•
Orca
•
Killer Moth
•
March Harriet
•
Zodiac Master
•
Gentleman Ghost
•
Clock King
•
Calendar Man
•
Kite-Man
•
Catman
•
Zebra-Man
•
Condiment King
De piloot vraagt vervolgens aan Joker of hij sommige
van deze bedacht heeft, waarop Joker antwoordt dat
ze allemaal bestaan, ‘’probably worth a Google.’’
O’Hara, een van de agenten van Gordon, meldt aan
Gordon dat alle ‘’Z-Grade’’ slechteriken in hebben
gebroken bij de energiecentrale.

Egghead is een slechterik die bedacht is voor
de televisieserie Batman (1966-1968).
Egghead is een slechterik die bedacht is voor
de televisieserie Batman (1966-1968).

De Batsignal is bekogeld met eieren door de slechterik
Egghead.

12

05:3205:35

13

05:50

Harley Quinn, de handlanger en geliefde van de Joker,
rijdt de energiecentrale in en vraagt via een zender of
Joker haar kan verstaan.
Commissioner Gordon vraagt in de politieauto aan
O’Hara of zij al gebeld heeft naar de Bat-Phone.

14

06:30

06:42

16

06:43

De slechterik Killer Croc klikt op een knopje om Joker’s
bom in te schakelen. Vervolgens roept hij blij uit: ‘’I did
something!’’

Op de achtergrond is een billboard van The Gotham
Gazette te zien, een krant die verslag doet over en
opereert vanuit Gotham.
Dr. Quivers, een geoloog, legt aan een nieuwslezeres
van Gotham City News (GCN) Jokers plan om de stad
op te blazen met een bom uit. Hij vertelt hierbij dat
Gotham City gebouwd is ‘’on a bunch of flimsy plates

Humor,
Easter Egg.

SR

Easter Egg.

SR

Easter Egg.

PA

Introductie
van andere
antagonist,
humor.
Introductie
van andere
antagonist.
Introductie
van een
apparaat.

De Condiment King is een slechterik bedacht
voor de animatieserie Batman: The
Animated Series (1992-1995).

Op de achtergrond hangen ‘Wanted’ posters voor de
slechteriken Man-Bat en Egghead.

05:08

PA + SR

King Tut is een slechterik die bedacht is voor
de televisieserie Batman (1966-1968).

Clancy O’Hara, een politieagent van de
GCPD, bedacht voor de televisieserie
Batman (1966-1968). In The Lego Batman
Movie is O’Hara een vrouw.
Man-Bat, een slechterik uit de Batman
strips.

11

15

De Batman slechteriken
Penguin, Crazy Quilt, Eraser, Polka-Dot Man,
Mime, Tarantula, Orca, Killer Moth, March
Harriet, Zodiac Master, Gentleman Ghost,
Clock King, Calender Man, Kite-Man,
Catman en Zebra-Man uit de strips.

Harley Quinn is een slechterik die bedacht is
voor Batman: The Animated Series (19921995).
De Bat-Phone is een huistelefoon die direct
contact tussen Batman en Commissioner
Gordon mogelijk maakt. Hoewel de BatPhone officieel afkomstig is uit de Batman
strips, is hij vooral bekend en werd hij
regelmatig gebruikt in de televisieserie
Batman (1966-1968).
Killer Croc, een slechterik uit de Batman
strips.
Killer Croc’s uitroep dat hij eindelijk iets
heeft gedaan zou een verwijzing kunnen zijn
naar de film Suicide Squad (2016), een film
gebaseerd op een groep slechteriken uit DC
Comics die met elkaar samenwerkt tegen
andere slechteriken. Deze film werd door
critici slecht ontvangen. Een van de grootste
kritieken was dat veel van de personages,
waaronder Killer Croc, onderbenut werden.
The Gotham Gazette is een fictieve krant die
bestaat in de Batman strips.
Een verwijzing naar The LEGO Movie (2014).
Hierin valt het personage Emmett in de
‘’Infinite Abyss of Nothingness’’ waardoor
hij terechtkomt in de echte wereld. Onder
Gotham City bestaat eenzelfde constructie.

-

PA

SR

Humor.

SR

Easter Egg.

SR

Introductie
van een
probleem +
het
verbinden
van deze film
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stuck together,’’ oftewel LEGO blokjes. Ook zegt hij dat
er onder Gotham niks ligt, behalve een ‘’infinite abyss.’’
17

06:56

Op de achtergrond laat een billboard voor een
filmtheater zien dat de film Ninjagotown en een film
met ‘Bionicle’ in de titel nu te aanschouwen zijn.
Tevens is er een billboard te zien van ‘’Falcone
Express.’’

18

06:58

Het nieuws toont een korte clip uit The LEGO Movie
(2014), waarbij Emmett in de Eternal Abyss valt (zie
ook 16).

19

07:01

20

07:5808:02

21

08:2508:34

22

11:0011:03

Op de achtergrond is de Iceberg Lounge te zien, de
nachtclub waar vanuit de slechterik The Penguin
opereert.
Batman blijkt zich te hebben vermomd als de
burgemeester van Gotham om de energiecentrale
binnen te dringen. De afspeellijst die hij op zet terwijl
hij vecht met alle slechteriken heeft als titel ‘LET’S GET
NUTS MIX’.
Batman zingt een lied over zichzelf terwijl hij vecht
tegen alle slechteriken. Muzikaal gezien heeft het
nummer gelijkenissen met het intro van de Batman
serie uit de jaren 60, waaronder het zingen van ‘’na na
na na Batman!’’. Batman vecht op dat moment tegen
een slechterik die niet genoemd is door de Joker, The
Mutant Leader.
Batman weerspreekt Joker’s claim dat hij zijn grootste
vijand is. Als alternatieven voor de Joker noemt hij
Bane en Superman, de twee personages met wie hij de
laatste keer in Batman bioscoopfilms mee in gevecht
was.

23

12:38

Batman wordt enthousiast onthaald door de burgers
van Gotham nadat hij de bom onschadelijk heeft
gemaakt. Een persoon draagt een bord met daarop
‘’Batman Forever’’. Een ander draagt een bord met
‘’Batmania’’.

24

12:57

25

12:59

Er wordt vuurwerk afgestoken die het Batman logo laat
zien, met daarnaast het woord 4-ever.
Op de achtergrond zijn billboards te zien van Kord
industries en het warenhuis Shreck’s.
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13:1513:18

27

14:0314:08

28

18:1018:40

De claxon van de Batmobile speelt de melodie van het
intro van Batman (1966-1968), specifiek het ‘’na na na
na’’ gedeelte.
De Batmobile verandert in de Batwing. Batman
bestuurt het schip op een zelfde manier als in de film
Batman (1989), waarin het vliegtuig horizontaal te zien
in de lucht met de maan op de achtergrond.
Batman kijkt naar de foto die gemaakt op de dag dat
zijn ouders vermoord zijn en vertelt ze over zijn dag.
Op de foto poseren Bruce, Thomas en Martha voor het

met The
LEGO Movie
(2014).
Ninjagotown is een speling op de film
Chinatown (1974) en de LEGO reeks Ninjago,
die gaat ninja’s met fantasievoortuigen en
draken. In 2017 kwam ook de The LEGO
Ninjago Movie uit. Bionicle is ook een LEGO
thema, waarin wezens die half menselijk en
half robot zijn de hoofdrol spelen.
Carmine Falcone is een maffiabaas in de
Batman strips.
The LEGO Movie (2014).

PA + SR

Easter Egg.

CA

Introductie
van een
probleem +
het
verbinden
van deze film
met The
LEGO Movie
(2014).
Easter Egg.

Iceberg Lounge, een locatie in de Batman
strips die gebruikt wordt door de slechterik
The Penguin.
‘Let’s get nuts’ is een uitspraak die Bruce
Wayne doet in Batman (1989), wanneer
Bruce zichzelf verdedigt tegenover Joker
in het appartement van Vicki Vale.

SR

CA + SR

Humor,
Easter Egg.

Het lied dat Batman zingt sampled het intro
van de Batman televisieserie (1966-1968).
The Mutant Leader is een slechterik uit het
Batman stripboek The Dark Knight Returns
(1986).

CA + SR

Humor,
achtergrondinformatie
hoofdpersoon, Easter
Egg.

In The Dark Knight Rises (2012) vecht
Batman tegen de slechterik Bane. In Batman
v Superman: Dawn of Justice (2016) vecht
Batman tegen de superheld Superman.
Chronologisch gezien zijn dit de meest
recente bioscoopfilms waarin Batman de
hoofdrol speelde voor The LEGO Batman
Movie (2017).
Batman Forever (1995). Batmania is een
term bedacht door Billy Joe White en tevens
de titel van zijn fanzine (magazine gemaakt
door fans) gewijd aan Batman. Batmania
slaat op de interesse die fans hebben in alles
wat met Batman te maken heeft.
Herkenningsteken van Batman. Tevens
verwijzing naar Batman Forever (1995).
Kord industries is het bedrijf van de tweede
Blue Beetle, Ted Kord. Blue Beetle is een
superheld van DC Comics. Max Shreck is een
slechterik die bedacht is voor de film
Batman Returns (1992). Shreck is hierin de
eigenaar van het warenhuis Shreck’s.
De televisieserie Batman (1966-1968).

SR

Easter Egg.

SR

Easter Egg.

SR

Easter Egg.

SR

Easter egg.

CA

Humor.

Batwing is de naam voor het vliegtuig in de
vorm van een vleermuis dat Batman
gebruikt in de strips. De benaming ‘Batwing’
werd voor het eerst gebruikt in Batman
(1989).
In Batman (1989) zijn Thomas en Martha
vermoord nadat ze een film hadden gezien
bij het Monarch theater. In de strips is de
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Hommage.

-

Achtergrondinformatie
van de
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Monarch theater, waar ze een film hebben gekeken.
Na deze voorstelling zijn Thomas en Martha
doodgeschoten in een zijstraat die onofficieel
bekendstaat als Crime Alley. Op de foto is deze
straatnaam op de achtergrond al te zien.
Alfred laat Batman weten dat hij zich zorgen over hem
maakt en dat hij Batman al vaker door deze fase heeft
zien gaan. Er wordt niet duidelijk gemaakt welke fase
Alfred bedoelt, maar vermoedelijk depressiviteit en
eenzaamheid. Vervolgens noemt Alfred verschillende
jaartallen op waarin Batman zich hetzelfde voelde en
zijn LEGO versies van bekende shots uit Batman films
uitgekomen in die jaren in beeld te zien.
De jaartallen zijn:
•
2016
•
2012
•
2008
•
2005
•
1997
•
1995
•
1992
•
1989
•
1966
Nadat Bruce Alfred een fijne avond heeft gewenst,
doet Alfred het raam open om te laten zien dat het
ochtend is. Bruce wordt verblind door het licht en sist
afkeurend. Alfred wil een gesprek beginnen over Bruce
Wayne’s grootste angst, namelijk onderdeel zijn van
een nieuwe familie, maar in plaats daarvan begint
Batman push-ups te doen.
Batman roept uit protest tegen Alfred die zegt dat hij
naar het afzwaaien van James Gordon moet meerdere
keren ‘’no no no no’’ achter elkaar, een keer op de
melodie van de ‘’na na na na’’ uit het titellied van de
Batman televisieserie uit de jaren 60.
In de limousine op weg naar James Gordon’s feestje
voor zijn pensioen kijkt Bruce op de tv naar Superman
die gast is bij het programma ‘Metropolis in focus’.
Batman reageert hier afkeurend op. Superman vertelt
aan de nieuwslezeres over het opsluiten van zijn vijand
Zod in de Phantom Zone, een bovengrondse
gevangenis.

Superman vertelt aan de nieuwslezeres over het
opsluiten van Zod in The Phantom Zone. Hierbij wordt
een LEGO versie van Superman en Zod’s gevecht bij
Superman’s Fortress of Solitude uit de film Man of
Steel (2013) getoond. Onder in beeld staat ‘’file footage
courtesy of Z. Snyder & A. Mokri.’’ Zod lijkt echter
vooral op de acteur Terence Stamp, die Zod speelde in
Superman (1978) en niet de acteur uit Man of Steel,
Michael Shannon.
Na de speech van de burgemeester van Gotham wordt
er een trailer getoond waarin Barbara Gordon wordt
geïntroduceerd. Zo is ze getraind aan ‘’Harvard for
Police’’ en heeft ze geholpen met het veiliger maken
van de stad Blüdhaven, een van de steden waaraan
Gotham grenst.
Barbara Gordon houdt een speech waarin ze haar
plannen voor Gotham benoemt. Barbara laat
vervolgens een slideshow zien waarin verschillende
foto’s (in LEGO vorm) staan van momenten dat Batman
Gotham heeft beschermd: ‘’Batman has been on the
job for a very, very, very, very long time’’.

naam van het theater niet bekend. De
zijstraat waar ze zijn vermoord staat bekend
als Crime Alley in de strips.

hoofdpersoon.

Respectievelijk worden de volgende films
genoemd:
•
Batman v Superman: Dawn of
Justice
•
The Dark Knight Rises
•
The Dark Knight
•
Batman Begins
•
Batman & Robin
•
Batman Forever
•
Batman Returns
•
Batman
•
Televisieserie Batman (19661968)

PA, CA en SR

Humor.

Deze scène lijkt op een scène uit Batman
Begins (2005). Alfred maakt Bruce wakker
na zijn eerste nacht op patrouille als
Batman, waarop Bruce uitroept dat
vleermuizen nachtdieren zijn. Wanneer
Alfred een serieus gesprek begint over het
beschermen van Bruce’s identiteit, begint
Bruce push-ups te doen.
Intro van de televisieserie Batman (19661968).

PA

Hommage.

CA

Humor.

Superman is een van de bekendste helden
van DC Comics waar Batman regelmatig
mee samenwerkt. In deze film zijn Batman
en Superman echter nog gebrouilleerd, een
verwijzing naar Batman v Superman (2016).
Metropolis is de stad waar Superman werkt
en woont. Zod is een van de bekendste
Superman slechteriken en is in deze film
opgesloten in The Phantom Zone, een
bovennatuurlijke gevangenis.
De Superman film Man of Steel (2013). Zack
Snyder is de regisseur van deze film, Amir
Mokri verzorgde de cinematografie. Zod is
gemodelleerd naar Terence Stamp uit
Superman (1978).

SR

Achtergrondinformatie en
introductie
van een
setting die
later een rol
zal spelen in
de film.

PA + SR

AchtergrondInformatie,
Easter Egg.

Blüdhaven is een stad die zich dichtbij
Gotham bevindt in de strips.

SR

Achtergrondinformatie,
Easter Egg.

Foto’s die getoond worden:
1.
Scène uit Batman v Superman
(2016)
2.
Poster Batman Begins (2005)
3.
Intro Batman: The Animated
Series (1992-1995)
4.
Cover van het stripboek The Dark
Knight Returns (1986)

PA + SR

Humor.
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5.

36

28:07

Bruce Wayne reageert afkeurend op Barbara’s plannen
voor Gotham en vraagt na haar presentatie om het
woord, waar hij zichzelf onder andere introduceert als
‘’Gotham’s most eligible bachelor, like 90 years in a
row.’’ Het magazine Brick! dat Bruce gebruikt als bewijs
voor zijn status als meest begeerde vrijgezel bevat een
advertentie voor Barris automotives.

37

29:19

Harley Quinn draagt een shirt met daarop de tekst
‘’Smylex’’.

38

29:40

Batman vraagt aan de computer om ‘’masterbuild
music’’ aan te zetten.

39

29:45,
30:1130:17

Batman zet het voertuig The Scuttler in elkaar om
tegen de slechteriken die het feestje van James Gordon
verstoren te vechten.

40

38:0238:10

Dick Grayson verkent de Batcave. Verschillende
batmobiles zijn op de achtergrond te zien, waaronder
the Tumbler en de Batmobiles uit 1989 en 1995.

41

38:2138:37

Dick benoemt meerdere andere voertuigen en
voorwerpen in de Batcave, waaronder de Bat-Sub, de
Bat Space Shuttle, de Bat Zeppelin, de Bat-Train, de Bat
Dune Buggy en de Bat Shark Repellent.

42

38:5439:23

Batman vraagt aan de computer hoe hij Joker in de
Phantom Zone kan opsluiten. Deze antwoordt dat hij
daarvoor de Phantom Zone Projector nodig heeft, die
in het bezit is van Superman en ligt in de Fortress of
Solitude. De Phantom Zone wordt bewaakt door
verschillende mechanismen die van Kryptonese aard
zijn.

43

40:0540:23

Terwijl Batman zich klaarmaakt om de Projector te
stelen van Superman, klikt Dick per ongeluk op een
knop die de kledingkast van Batman opent. Veel
kostuums zijn bedacht voor de film, maar een paar
bestaan echt, zoals ‘’The New 52’’ en ’‘’Bat By
Gaslight.’’

44

40:47

Het ‘’Classic Bat’’ en ‘’Batman Beyond’’ kostuum zijn te
zien in Batman’s kledingkast.

45

40:5640:59

Batman roept uit ‘’To the Batmobile!.’’ Vervolgens
rennen Batman en Robin naar de batmobile, waarna er

Televisieserie Super Friends
(1973-1985)
6.
Batman: The Movie (1966)
7.
Cover van het stripboek Batman
#9, februari 1942.
8.
Cover van Detective Comics #27 ,
mei 1939. Eerste verschijning van
Batman ooit.
9.
Batman serial uit 1943.
90 jaar slaat op het feit dat het personage
Batman al jaren meegaat (sinds 1939), al is
90 jaar wat overdreven. In 2017 bestond
Batman 78 jaar.
Brick! is de Engelse naam voor een
baksteen, in dit geval slaat het op een LEGO
blokje.
Barris is een verwijzing naar auto-ontwerper
en – bouwer George Barris, wiens bedrijf de
originele Batmobile uit de serie Batman
(1966-1968) heeft gebouwd.

SR

Humor,
Easter Egg.

Smylex is het dodelijke lachgas dat Joker
toedient aan verschillende mensen in
Batman (1989).
‘’Masterbuilding’’ is een term uit The LEGO
Movie (2014). De Master Builders zijn de
makers en de bouwers van het LEGO
universum.

SR

Easter Egg.

SR

The Scuttler is een voertuig wat Batman niet
gebruikt in de strips, maar wat bedacht is
voor deze film. The Scuttler is verkrijgbaar
als LEGO set.
The Tumbler is de naam voor de batmobile
uit de Dark Knight trilogie (2005-2012).
Batman (1989)
Batman Forever (1995)
De Bat-Sub (ook wel Batboat genoemd) en
de Bat-Train hebben op zekere punten in de
Batman strips bestaan. De andere
voertuigen zijn bedacht voor de film en te
koop als LEGO sets. De Bat Shark Repellent
wordt door Batman gebruikt als wapen in
Batman: The Movie (1966).
De Phantom Zone Projector is een apparaat
dat ervoor zorgt dat iemand naar de
Phantom Zone wordt gestuurd. De Fortress
of Solitude is een verblijfplaats van
Superman op een dichtgevroren toendra. De
beveiligingssystemen die de Phantom Zone
Projector bewaken zijn afkomstig van
Krypton, de planeet waar Superman
oorspronkelijk vandaan komt.
‘’The New 52’’ is de naam voor de nieuwe
reeks van stripboeken van DC Comics die
begon in 2011. Dit is het kostuum dat
Batman draagt in die serie. Bat by Gaslight
slaat op het stripboek Gotham by Gaslight
(1989) dat zich afspeelt in het Gotham van
de 19 e eeuw.
‘’Classic Bat’’ slaat op de outfit die Batman
droeg in de Batman televisieserie (19661968). Deze is grijs en blauw met gele
accenten.

SR

Easter Egg +
het
verbinden
van deze film
aan The LEGO
Movie (2014).
LEGO
speelgoedsets tonen.

Batman Beyond is een animatieserie (19992001).
‘’To the Batmobile!’’ is een standaard
uitspraak uit de Batman televisieserie

SR

Easter Egg.

PA,SR

Humor, LEGO
speelgoedsets tonen,
Easter Egg.

SR

Introductie
van een
apparaat en
een setting.

SR

Easter Egg,
humor.

SR

Easter Egg.

PA + CA

Humor,
hommage.
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een overgang en sound effect in beeld verschijnt die
hetzelfde is als in de televisieserie uit de jaren 60.
De computer in de Batcave zegt ‘’Atomic batteries to
power. Turbines to speed.’’

46

41:0741:09

47

42:12

Batman rijdt bijna een oude vrouw die oversteekt
omver, maar weet net op tijd te remmen.

48

43:4844:09

Batman belt aan bij de Fortress of Solitude. De deurbel
speelt ‘’The Fortress of Solitude’’ af, een nummer van
John Williams uit de film Superman (1978).
Wanneer Superman opendoet, probeert Batman hem
gerust te stellen dat hij niet met hem zal vechten.
Superman laat weten dat hij hem dan zal verslaan.
Batman is daar niet zo zeker van.
Het wordt duidelijk dat Superman een feestje houdt ter
gelegenheid van het 57 e jubileum van de Justice
League, waar Batman als enige lid niet voor is
uitgenodigd.
De personages die allemaal (naast Superman) aanwezig
zijn bij dit feest zijn:
•
Wonder Woman
•
Aquaman
•
The Flash
•
Cyborg
•
Green Arrow
•
Green Lantern
•
Hawkman
•
Hawkgirl
•
Martian Manhunter
•
The Wonder Twins Zan en Jayna en Gleek
•
Samurai
•
El Dorado
•
Apache Chief
•
Black Vulcan
•
Black Canary
•
Wonder Dog
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44:1645:50
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45:5046:00
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46:5046:57

52

54:24
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55:14
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55:17

(1966-1968), wat gezegd werd voor Batman
en Robin criminelen gingen vangen.
Deze uitspraak werd standaard gedaan door
Robin in de Batman televisieserie (19661968) wanneer Batman en Robin de
Batmobile instapten.
Een soortgelijke scène komt voor in Batman
Returns (1992), waarin Batman bijna een
oude vrouw omver rijdt in een Batmobile
die gekaapt is door de Penguin.
Superman (1978).

PA, CA en SR

Easter Egg.

PA

Humor,
hommage.

CA, SR

Humor.

SR

Humor,
Easter Egg.

Superman (1978). In deze film spreekt Jor-El
(Marlon Brando) zijn zoon op een
soortgelijke manier toe.

PA

Humor.

De maten zijn die Batman noemt zijn
allemaal formaten van LEGO blokjes.

SR

Joker arriveert in The Phantom Zone waar hij schrikt
van een LEGO steen die tegen hem praat en hem scant
voor tekenen van slechtheid.
The Swamp Creature is niet geïnteresseerd in Joker’s
achtergrondverhaal als slechterik.

LEGO blokje.

-

The Swamp Creature van de LEGO set LEGO
Monster Fighters (2012-2013).

SR

Evil Mummy is te zien naast de grote witte haai uit de
film Jaws (1975) en kijkt naar de Joker.

Evil Mummy van de LEGO set LEGO Monster
Fighters (2012-2013).

SR

Introductie
van een
mechanisme
in de film,
namelijk dat
personages
zelf dingen
kunnen
bouwen.
Introductie
van een
bijfiguur.
Tonen LEGO
sets, Easter
Egg.
Tonen LEGO
sets, Easter
Egg.

Nadat Batman gevraagd wordt om een foto te maken
van de Justice League (zonder hem), roepen de
aanwezigen (in plaats van ‘’Cheese!’’) ‘’Super Friends!’’.
Batman probeert de beveiliging rondom The Phantom
Projector onschadelijk te maken door verschillende
kristallen weg te gooien. Een van deze kristallen zorgt
ervoor dat er een boodschap van Jor-El, Superman’s
vader, verschijnt, waarin hij vertelt dat deze kristallen
van onschatbare waarde zijn en alle kennis die hij bezit
bij zich dragen. Batman negeert echter deze boodschap
volledig.
Batman legt aan Robin uit hoe hij moet gaan
‘’masterbuilden’’, oftewel dingen in elkaar moet zetten
met LEGO. Hierna noemt hij verschillende soorten
maten van LEGO blokjes, zoals 2x65, axle studs en 6x10
plates.

Batman v Superman (2016). In deze film
vecht Batman tegen Superman en weet hij
hem uiteindelijk te verslaan.
De Justice League is een
samenwerkingsverband tussen verschillende
superhelden in DC Comics. De Justice
League werd opgericht in 1960.
The Wonder Twins Zan en Jayna en hun
aapje Gleek, Samurai, El Dorado, Apache
Chief, Black Vulcan en Wonder Dog zijn
personages die bedacht zijn voor de
animatieserie Super Friends (1973-1985). De
overige personages zijn personages uit de
strips van DC Comics.
Super Friends slaat op de animatieserie
Super Friends (1973-1985).
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Lord Vampyre, een figuur gemodelleerd naar Dracula is
een van de slechteriken die is opgesloten in de
Phantom Zone. Hij is geïnteresseerd in het plan van de
Joker om de slechteriken uit de Phantom Zone te
bevrijden.
Medusa vraagt aan de Joker of hij Batman voor zijn
voeten wil laten kruipen.

Lord Vampyre van de LEGO set LEGO
Monster Fighters (2012-2013).

SR

Tonen LEGO
sets, Easter
Egg.
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56:12

Medusa van LEGO Minifigures 10 (2013)

SR

Om Robin op te vrolijken gaat Batman met hem
beatboxen. Hij begint met het ‘’na na na na’’ gedeelte
uit het intro van de Batman serie uit de jaren 60.
Barbara Gordon laat Batman en Robin vrij uit Arkham
Asylum, met als voorwaarde dat hij samenwerkt met
anderen. Batman vraagt met wie ze gaan
samenwerken. Een optie die hij noemt is de Suicide
Squad.
Alfred verwisselt zijn butlerkostuum voor het kostuum
dat Adam West droeg in de TV serie Batman (19661968). Hij zegt daarbij: ‘’I miss the 60s.’’
Batman vindt Barbara’s idee om de slechteriken die
opgesloten zitten in Arkham Asylum vrij te laten zodat
ze kunnen helpen tegen de Joker en de andere
slechteriken belachelijk. Hij zegt ‘’What am I gonna do?
Get a bunch of criminals together to fight the
criminals? That’s a stupid idea.’’
Batman vraagt aan Barbara, Robin en Alfred om hem
legostenen naar hem te gooien zodat hij de Scuttler
kan bouwen. Hij onder andere om een 4x6 blokje en
een ‘’elbow’’ (een gekanteld kokervormig blokje)

De televisieserie Batman (1966-1968).

CA

Tonen LEGO
sets, Easter
Egg.
Humor.
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1:01:05
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1:01:58

De Suicide Squad is een team van
slechteriken die vecht tegen andere
slechteriken in DC Comics strips.

SR

Easter Egg.
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1:03:00

De televisieserie Batman (1966-1968).

SR

Humor,
Easter Egg.
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1:03:12

Verwijzing naar het plot van Suicide Squad
(2016) en de slechte ontvangst van deze film
bij critici.

SR

Humor.
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1:04:33
1:04:47

LEGO blokjes.

SR

1:15:40

Joker zegt dat hij na 78 jaar wat meer respect van
Batman verdient.

SR
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1:20:06
1:20:11

Robin gaat de Batcave in om spullen te pakken om
tegen de slechteriken die Wayne Manor omcirkelen te
vechten. In de kledingkast hangt een kostuum
genaamd ‘Nightwing’, dat Robin aantrekt.

SR

Easter Egg.
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1:24:46
1:24:49

Barbara draagt het kostuum van Batgirl, de superheld
die zij is in de Batman strips. Nadat zij dit kostuum
heeft gekregen vraagt ze aan Batman of ze hem Batboy
mag noemen, omdat ze Batgirl in plaats van Batwoman
heet.

Verwijzing naar de Batman strips. Het
personage van de Joker debuteerde in
Batman #1, gepubliceerd op 25 april 1940.
Verwijzing naar het personage Nightwing.
Onder de naam Nightwing beschermt Dick
Grayson, nadat hij de rol van Robin heeft
opgegeven, de bewoners van Blüdhaven,
een stad die grenst aan Gotham.
Verwijzing naar het personage Batgirl in de
Batman strips. Barbara draagt het originele
Batgirl kostuum uit de serie Batman (19661968).

Mechanisme
in de film:
personages
kunnen zelf
dingen
bouwen.
Humor.

62

SR

Easter Egg,
humor.

SR

Easter Egg.

Verwijzing naar de televisieserie Batman
(1966-1968). In het intro van deze serie,
maar ook in de vechtscènes van deze shows
verschijnen woorden zoals ‘’Kapow!’’,
‘’Bam!’’ en ‘’Zap!’’ wanneer Batman en
Robin klappen uitdelen aan de slechteriken.

PA, CA en SR

Humor.

The Dark Knight (2008). Hierin zegt de Joker
‘’How about a magic trick? I’m gonna make
this pencil disappear,’’ waarna hij
vervolgens iemand vermoordt.
De mogelijkheden die LEGO stenen bieden.
Door stenen aan elkaar te klikken kan er een
nieuw object ontstaan.

CA

Humor.

SR

Humor.
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1:26:28
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1:27:01
1:27:19
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1:27:27
1:27:19
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1:28:53
1:31:11

Alfred draagt hetzelfde masker als wat hij in Batman
(1966-1968) droeg wanneer hij meeging in de missies
van Batman en Robin.
Batman zegt tegen Robin: ‘’Together, we’re gonna
punch these guys so hard, words describing the impact
are gonna spontaneously materialize out of thin air.’’
Hierna volgt een montage van Batman en Robin die
vechten tegen de slechteriken waarbij woorden zoals
‘’Bam!’’, ‘’Kapow!’’ en ‘’Zap!’’ in beeld verschijnen.
Hierbij is een instrumentale versie van het intro van de
televisieserie te horen.
Barbara vecht tegen de slechte tovenaar Voldemort uit
Harry Potter. Hierbij zegt ze: “You wanna see a magic
trick? I’m gonna make you disappear,’’ en stuurt ze
Voldemort terug naar de Phantom Zone.
Joker’s bom heeft Gotham City in tweeën gesplitst. Na
adviezen van Robin, Alfred en Barbara komt Batman op
het idee een ‘’menselijke’’ brug te bouwen door de
hoofden van alle personages aan elkaar te klikken
(‘’stick together’’). Hiermee hoopt Batman de overkant
te bereiken. De brug blijkt alleen net te kort en pas
nadat Batman heeft toegegeven dat de Joker zijn

Batwoman is een ander personage in de
strips: het is de superheldennaam van Kate
Kane.
De televisieserie Batman (1966-1968).
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69

1:30:10

70

1:35:38
1:35:50

grootste vijand is en hij Batman besluit te helpen, is
Gotham weer een samenhangend geheel.
In een poging Joker ervan te overtuigen hem te helpen
zegt Batman dat Joker de reden is dat hij een leven
heeft opgegeven met Russische ballerina’s.

De foto die Robin heeft gemaakt samen met Batman,
Barbara en Alfred wordt gehangen naast de foto van
Bruce met zijn ouders voor de bioscoop. Hierna roept
Robin ‘’Holy family photo, Batman!’’.

The Dark Knight (2008). In deze film neemt
Bruce Wayne de Russische ballerina
Natascha Patrenko mee naar een diner waar
hij zijn voormalige vriendin Rachel Dawes en
haar nieuwe vriend Harvey Dent ontmoet.
Later in de film nemen Bruce en Alfred een
Russische balletgroep, waar Natascha
toebehoort, mee op een cruise,
ogenschijnlijk voor een vakantie. De echte
reden is zodat Bruce een alibi heeft om in
Hong Kong als Batman te opereren.
De televisieserie Batman (1966-1966). De
uitspraak ‘’Holy …. Batman!’’ is een
standaardzin van Robin in die serie.

PA + SR

Humor,
Easter Egg.

PA, SR

Humor,
Easter Egg.
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Bijlage 2: Volledige bronvermelding bronteksten uit het AP op chronologische
volgorde
Films
Batman, geregisseerd door Lambert Hillyer. Culver City: Columbia Pictures, 1943.
Batman: The Movie, geregisseerd door Leslie H. Martinson. Los Angeles: 20 th Century Fox, 1966.
Superman, geregisseerd door Richard Donner. Burbank: Warner Bros. Pictures, 1978.
Batman, geregisseerd door Tim Burton. Burbank: Warner Bros. Pictures, 1989.
Batman Returns, geregisseerd door Tim Burton. Burbank: Warner Bros. Pictures, 1992.
Batman Forever, geregisseerd door Joel Schumacher. Burbank: Warner Bros. Pictures, 1995.
Batman and Robin, geregisseerd door Joel Schumacher. Burbank: Warner Bros. Pictures, 1997.
Batman Begins, geregisseerd door Christopher Nolan. Burbank: Warner Bros. Pictures, 2005.
The Dark Knight, geregisseerd door Christopher Nolan. Burbank: Warner Bros. Pictures, 2008.
The Dark Knight Rises, geregisseerd door Christopher Nolan. Burbank: Warner Bros. Pictures, 2012.
Man of Steel, geregisseerd door Zack Snyder. Burbank: Warner Bros. Pictures, 2013.
The LEGO Movie, geregisseerd door Phil Lord en Christopher Miller. Burbank: Warner Animation
Group, 2014.
Batman v Superman: Dawn of Justice, geregisseerd door Zack Snyder. Burbank: Warner Bros.
Pictures, 2016.
Suicide Squad, geregisseerd door David Ayer. Burbank: Warner Bros. Pictures, 2016.

Televisieseries
Batman. ‘‘Hi Diddle Riddle.’’ Aflevering 1. Geregisseerd door Robert Butler. Geschreven door Lorenzo
Semple Jr. en Bob Kane. ABC, 12 januari 1966.
Batman, bedacht door William Dozier. ABC, 1966-1968.
Super Friends, geproduceerd door Lewis Marshall en Iwao Takamoto. ABC, 1973-1985.
Batman: The Animated Series, bedacht door Bruce Timm, Paul Dini en Mitch Brian. Fox Kids, 19921995.
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Batman Beyond, bedacht door Bruce Timm, Paul Dini en Alan Burnett. Kids’ WB, 1999-2001.

Stripboeken
Kane, Bob en Bill Finger. ‘’The Case of the Chemical Crime Syndicate,’’ in Detective Comics #27. New
York: Detective Comics, 1939.
Kane, Bob en Bill Finger. Batman #1. New York: Detective Comics, 1940.
Kane, Bob en Bill Finger. Batman #9. New York: Detective Comics, 1942.
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Bijlage 3: Afbeeldingen ter ondersteuning van de analyse
Montage 1: Alfreds monoloog (AP 29 19:16-19:27)

Figuur 1, shot 1: LEGO Batman vecht tegen Superman (The LEGO Batman Movie, 19:16).

Figuur 1.1: Batman (Ben Affleck) en Superman (Henry Cavill) vechten tegen elkaar in de regen in
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Figuur 2, shot 2: LEGO Batman staat op een politiewagen van de Gotham Police Department. Op de
achtergrond is de slechterik Bane te zien, de hoofdantagonist van de film The Dark Knight Rises
37
(2012) (The LEGO Batman Movie, 19:17).

Figuur 2.1: Officiële IMAX Poster van The Dark Knight Rises (2017).

Figuur 3, shot 3: LEGO Batman staat tussen het puin na een explosie (The LEGO Batman Movie,
19:18).

Figuur 3.1: Batman (Christian Bale) treurt om het verlies van zijn ex-vriendin Rachel Dawes in The
Dark Knight (2008).
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Figuur 4, shot 4: LEGO Batman kijkt naar beneden terwijl er vleermuizen om hem heen vliegen (The
LEGO Batman Movie, 19:19).

Figuur 4.1: Officiële poster Batman Begins (2005).
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Figuur 5, shot 5: Close-up van de Bat-Suit in Batman & Robin (1997) (The LEGO Batman Movie,
19:20).

Shot 5: Close-up van de Bat-Suit in Joel Schumacher's Batman & Robin (1997) (The LEGO Batman
Movie, 19:20)
Figuur 6, shot 6: LEGO Batman omsingeld door de slechteriken Two-Face en The Riddler (The LEGO
Batman Movie, 19:21).
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Figuur 6.1: The Riddler (Jim Carrey) en Two-Face (Tommy Lee Jones) besluiten om samen
te werken in Batman Forever (1995).

Figuur 7, shot 7: LEGO Batman en Penguin kijken naar Catwoman die uit een brandend gebouw komt
(The LEGO Batman Movie, 19:22).

Figuur 7.1: Batman (Michael Keaton) en Penguin (Danny DeVito) zien hoe Catwoman (Michelle
Pfeiffer) een gebouw opblaast in Batman Returns (1992).

Figuur 8, shot 8: LEGO Batman redt de journaliste Vicki Vale terwijl een van Jokers hulpjes
toekijkt (The LEGO Batman Movie, 19:23).
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Figuur 8.1: Batman (Michael Keaton) brengt Vicki Vale (Kim Basinger) in veiligheid in Batman (1989).

Batman (Michael Keaton) brengt Vicki Vale in veiligheid in Batman (1989).

Figuur 9, shot 9: Batman (Adam West) doet een dans, de zogenaamde ''Batusi'' in de pilot aflevering
van Batman (1966-1968) (The LEGO Batman Movie, 19:24).
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Montage 2: Barbara’s speech (AP 35 27:22-27:30)

Figuur 10, shot 1: Barbara Gordon vertelt over de lange carrière van Batman. Op de achtergrond is
een LEGO versie te zien van een shot uit Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) (The LEGO
Batman Movie, 27:22).

Figuur 10.1: Batman (Ben Affleck) kijkt op naar Superman in Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016).
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Figuur 11, shot 2: Barbara Gordon met op de achtergrond een shot uit Batman Begins (2005) (The
LEGO Batman Movie, 27:23).

Figuur 11.1: Officiële poster Batman Begins
(2005).
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Figuur 12, shot 3: Op de achtergrond wordt er verwezen naar het intro van Batman: The Animated
Series (1992-1995) (The LEGO Batman Movie, 27:24).

Figuur 12.1: Screenshot uit Batman: The Animated Series (1992-1995).

Figuur 13, shot 4: LEGO versie van de voorkant van het stripboek The Dark Knight Returns (1986) (The
LEGO Batman Movie, 27:25).
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Figuur 13.1: Voorkant van The Dark Knight Returns. Tenth
Anniversary Edition (1996). Geschreven door Frank Miller.

Figuur 14, shot 5: Batman als hoofdpersoon van de televisieserie Super Friends (The LEGO Batman
Movie, 27:26).

Figuur 14.1: Logo van de animatieserie
Super Friends (1973-1986).
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Figuur 15, shot 6: LEGO recreatie van een scene uit Batman: The Movie (1966) (The LEGO Batman
Movie, 27:27).

Figuur 15.1: Batman (Adam West) stopt het afgaan van
een bom in Batman: The Movie (1966).

Figuur 16, shot 7: LEGO versie van de voorkant van Batman #9 (1942) (The LEGO Batman Movie,
27:27).
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Batman #9 (1942) met Batman en
Robin.

Figuur 17, shot 8: LEGO versie van de voorkant van Detective Comics #27 (1939) (The LEGO Batman
Movie, 27:27).

Figuur 17.1: Detective Comics #27
(1939), de introductie van Batman.
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Figuur 18, shot 9: LEGO versie van een scène uit Batman (1943) (The LEGO Batman Movie, 27:28).

Figuur 18.1: Batman (Lewis Wilson) en een handlanger in de serial Batman (1943).
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