
Het verhaal 
 

In het door ons al eerder besproken Son of Batman kwam Batman (stem van Jason O’Mara) te weten dat – en de 
titel verraadt het natuurlijk al – hij een zoon (Stuart Allan) heeft. De jongen luistert naar de naam Damian en fans 
van The Omen weten dus dat er slecht nieuws in de lucht hangt. Damian is opgevoed door de League of Assassins 
– een geheim genootschap van huurmoordenaars – en is begrijpelijkerwijs niet heel sociaal vaardig. Erger is dat 
hij last heeft van een onderontwikkeld geweten, maar dat heeft Batman niet tegengehouden om van zoonlief de 
nieuwe Robin te maken. Dat Dick Grayson, de inmiddels opgegroeide ex-Robin die zich tegenwoordig Nightwing 
laat noemen, niet bepaald gelukkig is met de beslissing van zijn voormalige mentor, hoeven we er wellicht niet 
eens bij te vertellen.  

Dvd-bespreking: Batman vs. Robin 
Door Dirk Vandereyken 



Damian zelf blijkt zich behoorlijk goed te voelen in zijn rol als 
Robin, maar in zijn privéleven heeft hij het moeilijker. Dat 
Bruce ‘Batman’ Wayne zijn bestaan nog geheim wil houden 
tot het officiële papierwerk in orde is, helpt de zaak dan ook 
niet verder. Zelfs Waynes nieuwe verovering, de bevallige 
Samantha (Grey Griffin), is verrast wanneer ze de jongen 
voor het eerst ontmoet.  

Alles gaat een eerste keer fout wanneer Robin er in zijn eentje op uittrekt om de verdwijning van een 
aantal kinderen te onderzoeken. Zij blijken gevangen genomen te zijn door de krankzinnige Dollmaker 
(leuk stemwerk van de komische zanger ‘Weird Al’ Yankovic), maar al snel wordt duidelijk dat die maniak 
niet voor de grootste dreiging zal zorgen. Ondanks de hulp van Batman heeft Robin het immers niet on-
der de markt met de Dollmaker… tot die krankzinnige misdadiger wordt gestopt door een uit het niets 
opduikende Talon (Jeremy Sisto). De vreemdeling biedt Robin aan om zich aan zijn zijde te scharen – een 
voorstel waar Damian wel oren naar heeft. Talon houdt zich echter aan een veel extremere code dan Bat-
man en ziet er geen graten in om misdadigers te vermoorden. Niet veel later komt Batman te weten dat 
Talon wellicht banden heeft met de Court of Owls, een machtige organisatie van stinkend rijke mensen 
die vroeger enorm veel macht uitoefende over Gotham, maar op dat moment lijkt het kwaad jammer 
genoeg al is geschied… 



Bespreking 
 

Vorig jaar bracht Warner Brothers de animatiefilm Son of Batman uit. Het werd een regelrecht succes: de 
prent rijfde in de Verenigde Staten vrij snel meer dan 6 miljoen dollar binnen en doorbrak wereldwijd 
zelfs de magische grens van 10 miljoen. Dat er een vervolg zou komen, was dus niet onlogisch. Bovendien 
wilden de makers rekening houden met de reboot van de oorspronkelijke comics en de toevoeging van 
hopen titels die allemaal samen de ‘New 52’ worden genoemd. Omdat die nog maar een paar jaar oud 
zijn, was er weinig keuze in verhaallijnen, maar uiteindelijk viel het oog van de filmmakers op twee ver-
schillende plots. De ideeën uit Batman & Robin, Vol. 2: Batman vs. Robin en Batman: The Cours of Owls 
Mask and Book Set werden samengevoegd, met het uitstekende Batman vs. Robin als resultaat. 



Batman vs. Robin is geschreven door oudgediende J.M. DeMatteis en dat is ook te merken: net als het gros van de honderden comics en de vele tv-series die de man 
heeft gepend, is er niet alleen ruimte voor uitgebreide actiescènes, maar ook voor interessante interactie tussen de verschillende personages en het uitdiepen van 
de diverse achtergronden. Dat gebeurt overigens aan een uitgekiend tempo, zonder veel dode momenten. Dat ook de animatie weer van een zeer goed niveau is, 
met onder andere een goed gebruik van schaduwen, helpt natuurlijk ook. Kevin Conroy herneemt zijn rol als Batman en klinkt nog meer op zijn gemak dan zijn eer-
ste paar pogingen, al zien we de acteur liever als John Ellison in Complications of George Washington in Sons of Liberty. Overigens ziet Talon er zonder masker iets 
teveel uit alsof hij meer bij een boysband dan achter het masker van een burgerwachter thuishoort, wat de uitstekende prestatie van Jeremy Sisto een beetje naar 
de achtergrond schuift, terwijl de jonge Stuart Allan misschien nog wat levenservaring mist om de stem van een cynische en bijwijlen grimmige Robin te verzorgen, 
maar laat dat vooral de pret niet bederven: Batman vs. Robin zal, ondanks de vrijheden die DeMatteis zich heeft veroorloofd in het script, ongetwijfeld de geschie-
denis ingaan als de zoveelste erg succesvolle animatiefilm rond een van de twee of drie meest herkenbare personages van DC. 
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ARTISTIEKE FICHE 
 

Stuart Allan: Robin/Damian 

Jason O’Mara: Batman/Bruce Wayne 

David McCallum: Alfred Pennyworth 

Jeremy Sisto: Talon 

Grey Griffin: Samantha 

Sean Maher: Nightwing/Dick Grayson 

‘Weird Al’ Yankovic: de Dollmaker 
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