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 1. INLEIDING 

 

“Growing up in suburbia was like growing in a place where there’s no sense of 

history, no sense of culture, no sense of passion for anything. You never felt 

people liked music. There was no showing of emotion. It was very strange. 

‘Why is that there? What am I sitting on?‘ You never felt that there was any 

attachment to things. So you were either forced to conform and cut out a large 

portion of your personality, or develop a very strong interior life which made 

you feel separate.”1 

 

Als we naar de films van Tim Burton kijken zien we veel verwijzingen naar oude(re) 

films en filmstromingen. Eén van de stromingen waar Burton’s werk duidelijk door 

geïnspireerd is, is het Expressionisme. In vrijwel elke film die Burton gemaakt heeft, 

zijn Expressionistische elementen terug te vinden. Het gaat hierbij vooral om 

elementen die bij het kijken van de film direct in het oog springen. Voornamelijk in 

belichting en setting komen deze elementen naar voren, maar ook in de andere 

aspecten van de mise-en-scène, te weten: kostuum en make-up; en gestiek en mimiek 

van de acteurs.2  

 

Burton’s sets laten vaak een omgeving zien waarin de verhoudingen verstoord zijn: 

huizen met scheve, uitgezakte gevels en daken komen vaak terug, voornamelijk in 

Burton’s animatiefilms Vincent, The Nightmare Before Christmas (die Burton overigens 

niet regisseerde maar produceerde) en, recentelijk, Corpse Bride. Ook in Burton’s live-

action films tonen de sets dikwijls een verstoorde of vervormde weergave van de 

werkelijkheid: van de overdreven nette straatjes in Edward Scissorhands, waar de 

huizen in pasteltinten geverfd zijn, tot het grauwe dorpje in Sleepy Hollow en het 

dorpje in Big Fish, waar de straten van gras zijn. 

 

Zoals al gezegd zijn ook in de belichting in Burton’s films Expressionistische 

elementen terug te vinden: Burton werkt veel met het contrast licht/donker en met 

grote, al dan niet vervormde, schaduwen. Iets wat in expressionistische films ook 

veel te zien is; de schaduw van Graaf Orlok, die de trap bestijgt op weg naar zijn 

slachtoffer, in Murnau’s Nosferatu is hiervan één van de bekendste voorbeelden. 

 

Ook in kostuum en make-up van Burton’s personages wordt vaak verwezen naar de 

klassieke Expressionistische films. Zo heeft Danny de Vito’s personage The Penguin 

                                                             
1 Salisbury, Mark (Ed.). Burton on Burton. London: Faber and Faber, 2006. pp. 90-91 
2 Elementen van mise-en-scène uit: Bordwell, David en Kristin Thompson. Film Art. New 
York: McGraw-Hill, 1997. 172-189 
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uit Batman Returns veel weg van Dr. Caligari, gespeeld door Werner Krauss. Niet 

alleen kostuum en make-up van The Penguin lijken gebaseerd op Dr. Caligari, ook 

de manier waarop The Penguin zich voortbeweegt heeft veel weg van Dr. Caligari’s 

ietwat waggelende loopje (al is er natuurlijk wat voor te zeggen dat dit loopje niet 

gebaseerd is op Dr. Caligari, maar op het waggelen van de pinguïn). 

 

Batman Returns is niet de enige film van Tim Burton waarin personages opvallende 

gelijkenissen vertonen met personages uit Das Kabinett des Doktor Caligari: een aantal 

hoofdpersonages uit verschillende van Burton’s films lijkt in meerdere of mindere 

mate op de slaapwandelaar Cesare.  

 

Zo zien we dat het personage Edward Scissorhands zowel wat betreft kostuum als 

wat betreft make-up duidelijke overeenkomsten vertoont met Cesare. Bovendien lijkt 

Edward’s onzekere en onbeholpen manier van bewegen op de hoekige, gestileerde 

bewegingen die acteur Conrad Veidt meegaf aan Cesare. Ook Edward’s verwilderde 

zwarte haardos lijkt, in overdreven vorm, afgeleid van Cesare’s kapsel. Verder lijken 

ook de – geanimeerde - personages Jack Skellington (uit The Nightmare Before 

Christmas) en Victor van Dort (uit Corpse Bride) op zijn minst losjes gebaseerd op 

Cesare. Meest in het oog springende overeenkomsten zijn hier (in beide gevallen) een 

donker kostuum en een zeer bleek, dan wel wit, gezicht. Bovendien zijn beide 

personages erg mager en zijn hun bewegingen daardoor wat slungelig en onhandig, 

iets wat ze delen met Cesare. Victor van Dort’s kapsel heeft, net als bij Edward 

Scissorhands, veel weg van dat van Cesare, maar in Victor’s geval is het geen wild en 

piekerig kapsel, wat de gelijkenis nog treffender maakt. 

 

Het feit dat de films van Burton veel overeenkomsten vertonen en/of beïnvloed 

lijken door de Expressionistische films uit de Weimar-periode betekent echter niet 

dat het hierdoor ook Expressionistische films zijn. De vertekening, in beeld, van 

alledaagse zaken zoals huizen en dergelijke moet in dat geval wel een betekenis 

hebben: 

 

“Expressionist films, for example, have a striking visual style, which extremely 

distorts everyday objects, such as houses, furniture and streets, to symbolize 

the inner conflicts of characters.”3  

 

                                                             
3 Garncarz, Joseph. “Art and Industry. German cinema of the 1920s.” The Silent Cinema 
Reader. Eds. Lee Grieveson & Paul Krämer. London: Routledge, 2004. p. 394 
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Kortom: de verstoorde weergave van alledaagse zaken in Expressionisme 

symboliseert innerlijke conflicten en kwellingen. Dit brengt ons op de vraag of dit in 

de films van Tim Burton ook het geval is. Aangezien het Expressionisme als 

kunststroming meer inhoudt dan wat in het citaat hierboven vermeld staat, zou ook 

het voldoen aan dit criterium nog niet betekenen dat Burton’s films Expressionistisch 

te noemen zijn. 

 

Zoals uit het bovenstaande valt op te maken, zijn in Burton’s films veel 

Expressionistische elementen aan te wijzen. Op het eerste gezicht is echter niet 

duidelijk wat deze elementen voor functie hebben en of deze functies hetzelfde zijn 

als bij de ‘oorspronkelijke’ Expressionistische films. Dit brengt ons op de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Welke functies vervullen de Expressionistische elementen in de films van Tim 

Burton en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met de 

functies die deze elementen hebben in Expressionistische films uit de Weimar-

periode? 

 

Om deze vraag naar behoren te kunnen beantwoorden is, zoals hierboven al is 

gebleken, een uitgebreider en duidelijker begrip van wat een Expressionistische film 

is, nodig. Voor het komen tot deze definitie is een uitgebreidere kennis van het 

Expressionisme als kunststroming noodzakelijk: zodra we weten wat het 

Expressionisme precies inhoudt, kunnen we dit toepassen op film. Door Tim 

Burton’s films aan de hand van deze leidraad te vergelijken met ‘bestaande’ 

Expressionistische films, zal uiteindelijk antwoord gegeven kunnen worden op 

bovengenoemde onderzoeksvraag. Hierbij zal voornamelijk gelet worden op 

overeenkomsten in stijl en uiterlijk van de films, zoals hierboven al kort staat 

aangegeven, maar ook op inhoud en thema’s. Het zijn immers deze zaken die 

uiteindelijk, volgens het bovenstaande citaat van Garncarz, leiden tot de verstoring 

en vertekening van alledaagse zaken in onder andere de décors van deze films. Dit 

alles leidt ertoe dat het onderzoek zoals hieronder beschreven opgebouwd zal 

worden. 

 

In het eerste deel wordt aandacht besteed aan Expressionisme als kunstvorm in het 

algemeen, dus niet specifiek toegespitst op de filmkunst. Aan de hand van 

Expressionism: Art and Idea van Donald E. Gordon wordt een overzicht geschetst van 

deze moeilijk te definiëren kunststroming. Zoals Gordon stelt in zijn inleiding: 
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“To understand the problem with which this book began, the reader must first 

be familiar with an unlikely set of circumstances. He or se must conceive not a 

close-knit art school but a vaguely defined art “movement” whose participants 

began their activity independently, in five or six German-speaking cities, 

regions, or even countries, only to be tagged by art critics with a foreign label 

which, in a country drifting toward war, came gradually to be colored by 

nationalistic hyperbole. The reader must further imagine yet another group of 

artists, on the average younger than the first and working now in wartime and 

postwar styles and social conditions, to whom art critics gave the exact same 

label – thus forcing some members of both the earlier and the later groups to 

disclaim any connection with the tag that had been foisted on them. And finally 

the reader must accept the fact that by the time that same label came to be used 

in the United States, its Germanic associations were forgotten and it was 

limited instead to meanings of “emotion” and “feeling” – meanings which had 

been only peripheral to the original use of the term. Once the reader has 

grasped this situation, he or she will understand much of the history of the 

label “Expressionism”.”4 

 

Voor het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het Expressionisme af te lezen 

is in films uit de Weimar-periode, zal gebruik worden gemaakt van enkele van de 

meest invloedrijke bronnen op het gebied van de Weimar film. Hoewel Siegfried 

Kracauer’s From Caligari to Hitler5 en Lotte Eisner’s The Haunted Screen6 veel 

bekritiseerd zijn, zijn beide werken toch van grote waarde voor het verkrijgen van 

inzicht in de Weimar-periode en de films die deze periode heeft voortgebracht. 

Omdat beide werken, zoals gezegd, hun tekortkomingen hebben, wordt ook Thomas 

Elsaesser’s Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary7 gebruikt. 

Elsaesser geeft niet alleen een overzicht van de kritiek die verschillende 

wetenschappers op het werk van Kracauer en Eisner hebben geuit, hij geeft ook 

duidelijk aan wat de sterke punten zijn. bovendien probeert hij, gedeeltelijk aan de 

hand van Kracauer, Eisner en de kritiek op hun werk, te komen tot een nieuw 

historical imaginary  voor Duitsland: een nieuwe manier van omgaan met de films uit 

de Weimar-periode (de periode waarin ook de ‘traditionele’ Expressionistische films 

                                                             
4 Gordon, Donald E. Expressionism: Art and Idea. New Haven: Yale University Press, 1987.p. 
XV. 
5 Kracauer, Siegfried. From Caligari to Hitler: a psychological history of the German film. Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1966. 
6 Eisner, Lotte H. The Haunted Screen: expressionism in the German cinema and the influence of 
Max Reinhardt. Berkeley: University of California Press, 1973. 
7 Elsaesser, Thomas. Weimar Cinema and After: Germany’s historica imaginary. London: 
Routledge, 2000. 
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zijn gemaakt) en de historische en sociale implicaties die deze films met zich mee 

(zouden) dragen.8    

 

Vervolgens wordt, aan de hand van voorbeelden uit ’erkende’ Expressionistische 

films –Das Kabinett des Doktor Caligari, Nosferatu, Der Golem en Metropolis – uitgelegd 

en getoond welke elementen uit het Expressionisme in Expressionistische film 

terugkomen. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de functie(s) die deze 

elementen hebben in Expressionistische films. 

 

Gewapend met deze kennis wordt het werk van Tim Burton geanalyseerd en 

vergeleken met deze Expressionistische films waarna de onderzoeksvraag zo goed 

mogelijk beantwoord zal worden. 

 

Mijn drijfveer om dit onderwerp te onderzoeken is vrij eenvoudig uit te leggen: ik 

ben liefhebber en bewonderaar van zowel het werk van Tim Burton als van de 

Expressionistische films uit de Weimar-periode. Om die reden heb ik gezocht naar 

een manier waarop ik deze beide interesses kon verenigen in een onderzoek. Omdat 

de overeenkomsten tussen de Expressionistische stijl van bijvoorbeeld Das Kabinett 

des Doktor Caligari en de stijl van Tim Burton zo duidelijk naar voren komen, ben ik 

van daaruit verder gaan denken. Berusten deze overeenkomsten in stijl louter op 

verwijzingen of zit er meer achter? Met andere woorden: eert Burton in zijn werk de 

filmmakers die hij zelf bewondert of is er een andere reden voor de dikwijls 

vertekende en verstoorde stijl van (in ieder geval) de mise-en-scène in zijn films? 

 

Na me enigszins verdiept te hebben in Tim Burton en zijn achtergrond, voornamelijk 

door het lezen van interviews met Burton zelf, kwam ik tot de conclusie dat er meer 

achter deze overeenkomsten zat dan een simpele hommage aan Burton’s favoriete 

regisseurs en films. Zo zegt Burton over Edward Scissorhands: 

 

“The idea actually came from a drawing I did a long time ago. It was just an 

image that I liked. It came subconsciously and was linked to a character who 

wants to touch but can’t, who was both creative and destructive – those sort of 

contradictions can create a kind of ambivalence. It was very much linked to a 

feeling. The manifestation of the image made itself apparent and probably 

came to the surface when I was a teenager, because it is a very teenage thing. It 

had to do with relationships. I just felt I couldn’t communicate. It was the 

feeling that your image and how people perceive you are at odds with what is 

                                                             
8 Elsaesser, p. 3-17 
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inside you, which is a fairly common feeling. I think a lot of people feel that 

way to some degree, because it’s frustrating and sad to feel a certain way but 

for it not to come through. So the idea had to do with image and perception.”9 

 

Uit dit citaat komt niet naar voren of de gelijkenis tussen Edward Scissorhands en 

Cesare berust op toeval of niet. Wel kunnen we hieruit opmaken dat hoe Edward er 

uitziet (scharen in plaats van handen), en daardoor eigenlijk de hele film, de 

uiterlijke manifestatie van een gevoel is. Dit gevoel is, zoals is op te maken uit het 

citaat, zowel aan Edward Scissorhands als aan Burton zelf toe te schrijven. 

 

Door deze constatering, het is immers duidelijk dat Edward Scissorhands’ 

verstoorde uiterlijk een functie heeft, ben ik me af gaan vragen wat de functie van de 

diverse Expressionistische elementen in Burton’s films is, hetgeen uiteindelijk heeft 

geleid tot de bovenstaande onderzoeksvraag. 

 

Er zijn een aantal redenen waarom dit onderzoek relevant is te noemen. Allereerst is 

er over het werk van Tim Burton op wetenschappelijk gebied nog maar weinig 

geschreven. Wat er over deze regisseur is verschenen, beperkt zich grotendeels tot 

interviews met Burton zelf over zijn films en kritieken of recensies van zijn films. 

 

Hoewel in kritieken en recensies van Burton’s films en in interviews met Burton zelf 

dikwijls wordt gesproken over de aanwezigheid van Expressionistische kenmerken 

in zijn werk, is er, bij mijn weten, nog niet of nauwelijks geschreven en/of 

gepubliceerd over de functie van deze elementen binnen de betreffende films en/of 

Burton’s gehele oeuvre.  

 

Uit het bovenstaande citaat van Garncarz valt op te maken dat over de functie van 

de Expressionistische elementen in de ‘oorspronkelijke’ Expressionistische films 

meer te zeggen valt. De getoonde uiterlijke verstoring dient echter niet alleen om 

innerlijke conflicten voor het oog van de kijker te brengen, zo werd Expressionisme 

ook vaak gebruikt als een vorm van productdifferentiatie, waarmee men en ander 

(en groter) publiek naar de bioscopen hoopt te lokken.10  

 

Het feit dat deze films door de decennia heen op meerdere gebieden zo invloedrijk 

zijn geweest, is hier een teken van. Films als Nosferatu, Das Kabinett des Doktor 

Caligari, Metropolis (hoewel Metropolis door de bank genomen niet als 

                                                             
9 Salisbury, Mark (Ed.). Burton on Burton. London: Faber and Faber, 2006. p. 87 
10 Thompson, Kristin. Dr. Caligar at the Folies-Bergère, or, The Successes of an Early Avant-Garde 
Film. p.126 
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Expressionistisch beschouwd wordt, zijn er wel degelijk een aantal 

Expressionistische elementen in aan te wijzen), Der Golem en Der Letzte Mann, om een 

aantal van de bekendste voorbeelden te noemen, door de jaren heen een groot aantal 

filmmakers beïnvloed en geïnspireerd (denk hierbij aan vroege horrorfilms als 

Frankenstein en Dracula, of een invloedrijke stroming als Film Noir, al is deze invloed 

wellicht niet altijd zo direct als men zou denken11). Ook hebben talrijke 

filmwetenschappers en –critici een overweldigend aantal artikelen en boeken over 

deze films gepubliceerd. 

 

Dit onderzoek zal zich (voornamelijk) richten op díe films uit Burton’s oeuvre, 

waarin duidelijk Expressionistische kenmerken aan te wijzen zijn. Het zou ook een 

optie geweest zijn om Burton’s gehele oeuvre als uitgangspunt te nemen, dus ook de 

films waarin op het eerste gezicht geen Expressionistische elementen aan te wijzen 

zijn. Buiten het feit dat hierdoor het onderzoek te omvangrijk en tijdrovend zou 

worden, schiet dit ook het doel van het onderzoek voorbij: het is weinig zinvol om in 

films zonder (duidelijk aanwezige) Expressionistische elementen op zoek te gaan 

naar de functie van juist deze elementen. Tevens is er de beperking dat een aantal 

van Burton’s vroege (korte) films niet (meer) verkrijgbaar zijn. Hierdoor zullen Stalk 

of the Celery Monster (1979), Luau (1982), Hansel and Gretel (1982, gemaakt voor Disney 

Channel), Alladins Lamp (1982, gemaakt voor de tv-serie Shelley Duvall's Faerie Tale 

Theatre) en The Jar (1985, gemaakt voor de tv-serie Alfred Hitchcock Presents) niet 

meegenomen kunnen worden in het onderzoek. De eerste twee zijn korte 

animatiefilmps die Burton maakte toen hij nog op school zat. De andere vier zijn 

allemaal in opdracht gemaakt, iets wat Burton, zoals hij in interviews meermaals 

heeft aangegeven, niet graag doet, omdat hij er weinig van zichzelf kwijt zou 

kunnen12. Blijven over de feature films en een twee korte films die Burton in zijn jaren 

als animator/character designer bij Disney maakte, te weten Vincent (1982) en 

Frankenweenie (1984). 

 

Gezien de omvang van Burton’s oeuvre zal er een selectie uit gemaakt moeten 

worden, omdat het onderzoek anders te omvangrijk en tijdrovend zou worden. Deze 

selectie zal een representatief beeld van Burton’s oeuvre moeten geven, zowel in 

chronologisch als in stilistisch en inhoudelijk opzicht. Aan de criteria omtrent deze 

selectie, de uiteindelijke selectie en de verantwoording hiervan zal dan ook een apart 

hoofdstuk gewijd worden. 

 

                                                             
11 Elsaesser, p. 428-435 
12 Salisbury, Mark (Ed.). Burton on Burton. London: Faber and Faber, 2006 
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Voor het onderdeel waarin dieper ingegaan wordt op de Expressionistische film zal 

gebruik gemaakt worden van een aantal van de bekendste Expressionistisch films uit 

de Weimar-periode. Aan de hand van deze films zal aangegeven worden wat de 

(voornaamste) functies van de Expressionistische elementen zijn in de 

(Expressionistische) films uit de Weimar-periode. 

 

Dezelfde films zullen als referentiekader dienen bij het onderzoek naar de 

verschillende functies van de Expressionistische elementen in Burton’s films: 

wanneer we weten wat de (voornaamste) functies van de Expressionistische 

elementen in deze films zijn, zal het eenvoudiger zijn om deze functies ook aan te 

wijzen in andere films. Bovendien zijn de Expressionistische films noodzakelijk 

vergelijkingsmateriaal: het aanwijzen van verschillen en overeenkomsten met 

betrekking tot de functies van de Expressionistische elementen is zonder dit 

vergelijkingsmateriaal onmogelijk.  

 

Zoals hierboven vermeld, bestaat een groot deel van dit onderzoek uit filmanalyse. 

Echter, er is wel degelijk sprake van een theoretische achtergrond. Voor het 

verkrijgen van inzicht in de belangrijkste kenmerken van het Expressionisme als 

kunststroming wordt gebruik gemaakt van de informatie die verschillende 

kunsthistorische werken hierover bieden. Belangrijkste bron van informatie hierbij is 

Donald E. Gordon’s Expressionism: Art and Idea.13 Voor dit werk is gekozen omdat 

Gordon een zeer duidelijk overzicht geeft van de geschiedenis en de verschillende 

fases en (sub)stromingen van het expressionisme. Bovendien  besteedt Gordon ook 

aandacht aan de verschillen en overeenkomsten tussen het, overwegend Europese, 

Expressionisme uit het interbellum en het, overwegend Amerikaanse, naoorlogse 

Abstract Expressionism. Dit voorkomt onder andere dat een te globale en algemene 

kijk op de term ‘Expressionisme’  ervoor zorgt dat hierin fouten worden gemaakt.  

 

Deze kennis van het Expressionisme als kunststroming is noodzakelijk voor het 

aanwijzen van Expressionistische elementen in zowel de Expressionistische films uit 

de Weimar-periode als in het werk van Tim Burton. Het direct projecteren van 

bijvoorbeeld de Expressionistische schilderkunst op film zou te eenvoudig, te 

simplistisch zijn;  hier zal zekere een vertaalslag gemaakt moeten worden. Bovendien 

zal kennis van het Expressionisme an sich behulpzaam zijn in het ontdekken en 

aanwijzen van de verschillende functies die Expressionisme heeft en/of kan hebben. 

 

                                                             
13 Gordon, Donald E. Expressionism: Art and Idea. New Haven: Yale University Press, 1987  
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Voor het deel over Expressionistische film wordt gebruik gemaakt van werken van 

een aantal theoretici op het gebied van de Expressionistische film. Op deze manier 

wordt de Expressionistische film vanuit een aantal verschillende invalshoeken 

benaderd. Deze verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat een zo compleet 

mogelijk beeld van de Expressionistische film, en de manier waarop ze 

geïnterpreteerd kan worden, gecreëerd wordt. 

 

Deze verschillende invalshoeken zullen gerepresenteerd worden door, onder andere, 

de al eerder genoemde werken van Kracauer, Eisner en Elsaesser. Verder zal nog 

gebruik gemaakt worden van bronnen die zich specifieker richten op één of enkele 

Expressionistische films. Onder andere Gilberto Perez’ The Deadly Space Between, een 

hoofdstuk uit zijn The Material Ghost14 (betreffende Nosferatu) en Kristin Thompson’s 

artikel Dr. Caligari at the Folies-Bergère15 zullen hierbij de revue passeren. Dit, onder 

meer, voor het aanhalen van voorbeelden van Expressionistische elementen en hun 

functies in deze films. Ook kunnen dergelijke bronnen van nut zijn bij het analyseren 

van Burton’s films: het aanwijzen van eventuele Expressionistische kenmerken of 

elementen en hun functies wordt op deze manier vergemakkelijkt.      

 

Deze veelheid aan invalshoeken en mogelijke interpretaties is mijns inziens nodig 

om uiteindelijk het werk van Tim Burton zo grondig mogelijk te kunnen analyseren 

en doorzien vanuit het perspectief van het Expressionisme. Zonder een dergelijke 

grondige analyse is de kans groot dat er elementen over het hoofd gezien worden die 

van belang kunnen zijn bij de uiteindelijke beantwoording van de onderzoeksvraag. 

 

Om een goed beeld te krijgen van Burton’s oeuvre en hoe hierover gedacht en 

geschreven wordt door (onder andere) filmliefhebbers en -critici, wordt bovendien 

gebruik gemaakt van verschillende bronnen die hier betrekking op hebben: recensies 

en artikelen over Burton’s films. Ook Burton’s visie op zijn eigen werk wordt 

vertegenwoordigd. Door een bundeling interviews, waarin hij onder andere vertelt 

over zijn intenties, zijn drijfveren en zijn inspiratiebronnen.16 

 

Uit het voorgaande komt naar voren dat filmanalyse in dit onderzoek een 

belangrijke rol zal spelen. De betreffende films zullen zowel op visuele als op 

thematisch vlak geanalyseerd worden. Er zal worden gekeken hoe bepaalde thema’s 

                                                             
14 Perez, Gilberto. The Material Ghost: Films and their Medium. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1998. 
15 Thompson, Kristin. Dr. Caligari at the Folies-Bergère, or, The Successes of an Early Avant-
Garde Film. The Cabinet of Dr. Caligari: texts, contexts, histories. Ed. Mike Budd. New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1990. 121-169. 
16 Salisbury, Mark (Ed.). Burton on Burton. London: Faber and Faber, 2006 
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in de films gevisualiseerd worden, op welke manier deze thema’s worden 

overgebracht naar de kijker. De analyse zal dieper gaan dan alleen het visuele aspect 

omdat, zoals al eerder gesteld, Expressionisme meer is dan een paar vervormde 

bomen en daken en wat verstoorde schaduwen (om het even cru te stellen). Een 

analyse van alleen het visuele aspect van zowel de films van Tim Burton als de 

Expressionistische films volstaat dus niet om de onderzoeksvraag afdoende en op 

een bevredigende manier te kunnen beantwoorden.  

 

Zoals hierboven al is aangegeven, zal in het eerste deel van dit onderzoek een 

bruikbaar en duidelijk overzicht van de kunststroming Expressionisme gegeven 

worden. Dit overzicht zal een leidraad zijn bij de analyse van Burton’s films: aan de 

hand van dit overzicht kunnen wellicht Expressionistische kenmerken ontdekt 

worden die anders over het hoofd gezien zouden (kunnen) worden. 
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2. EXPRESSIONISME 

 

2.1. Inleiding 

 

Een duidelijk overzicht van het Expressionisme, een niet altijd even eenduidige 

kunststroming, is waardevol bij (onder andere) het analyseren van Burton’s films. 

Het hebben van een dergelijk begrip van het Expressionisme is derhalve 

onontbeerlijk voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Dit hoofdstuk is 

gewijd aan het creëren van een (voor dit onderzoek) bruikbare omschrijving van het 

Expressionisme. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van Donald E. Gordon’s 

Expressionism: Art and Idea17. Voor dit werk is gekozen omdat het een buitengewoon 

breed en overzichtelijk beeld van de kunststroming Expressionisme biedt, waarbij 

Gordon de inconsequentie waarmee de term Expressionisme gebruikt wordt 

duidelijk onderscheidt en onder woorden brengt:  

 

“To understand the problem with which this book began, the reader must 

first be familiar with an unlikely set of circumstances. He or se must conceive 

not a close-knit art school but a vaguely defined art “movement” whose 

participants began their activity independently, in five or six German-

speaking cities, regions, or even countries, only to be tagged by art critics 

with a foreign label which, in a country drifting toward war, came gradually 

to be colored by nationalistic hyperbole. The reader must further imagine yet 

another group of artists, on the average younger than the first and working 

now in wartime and postwar styles and social conditions, to whom art critics 

gave the exact same label – thus forcing some members of both the earlier 

and the later groups to disclaim any connection with the tag that had been 

foisted on them. And finally the reader must accept the fact that by the time 

that same label came to be used in the United States, its Germanic 

associations were forgotten and it was limited instead to meanings of 

“emotion” and “feeling” – meanings which had been only peripheral to the 

original use of the term.”18 

 

Aan de hand van dit citaat zal een zo duidelijk mogelijk overzicht gegeven worden 

van het Expressionisme als kunststroming: de punten die volgens Gordon 

problematisch (kunnen) zijn bij het begrijpen van het fenomeen Expressionisme 

zullen hierbij extra aandacht krijgen. Uiteraard zal ook gekeken worden naar de 

                                                             
17 Gordon, Donald E. Expressionism: Art and Idea. New Haven: Yale University Press, 1987 
18 Gordon, p. XV 
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functies die de verschillende vormen van Expressionisme hadden in hun 

tijdsgewricht. Wanneer we weten wat deze functies zijn en/of waren, zal het 

eenvoudiger zijn dergelijke functies aan te wijzen in het werk van Tim Burton. Dit 

gaat vooral op voor die gevallen waarin deze functies overeenkomen. Wanneer dit 

niet het geval is, kan deze kennis juist van pas komen bij het aanwijzen en verklaren 

van de verschillen in functie tussen de traditionele Expressionistische kunstwerken 

en films en de films van Tim Burton. 

 

De focus ligt hierbij om verschillende redenen bij het Duitse Expressionisme, zoals 

dat vanaf begin 20e eeuw tot ruwweg halverwege de jaren ’30, toen het 

Expressionisme door de Nazi’s als entartete Kunst werd aangemerkt, heeft bestaan: 

aan het feit dat Gordon in Expressionism: Art and Idea voornamelijk aandacht besteed 

aan de Duitse Expressionisten, is af te lezen dat dit als de belangrijkste periode, de 

bloeiperiode van het Expressionisme te beschouwen is. Bovendien zijn de 

Expressionistische films, die later aan bod zullen komen, allemaal in deze periode 

gemaakt. Het is daarom aannemelijk dat zowel de stijl van deze films als de thema’s 

die ze behandelen meer overeenkomsten zullen vertonen met andere 

Expressionistische kunstwerken die in dezelfde periode in dezelfde omgeving zijn 

gemaakt, dan met bijvoorbeeld het naoorlogse Amerikaanse Abstract Expressionism. 

 

 

2.2. Geschiedenis 

 

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de kunststroming Expressionisme, is het 

belangrijk kennis te hebben van de (ontstaans)geschiedenis van deze kunststroming; 

vragen die hierbij als leidraad dienen zijn onder andere: Wanneer kwam het 

Expressionisme op? Waar komt de term Expressionisme vandaan? Wie waren de 

belangrijkste Expressionistische kunstenaars? Wat zijn de veelgebruikte thema’s 

binnen het Expressionisme? 

 

Hieronder zal een chronologisch overzicht gegeven worden van de opkomst en 

ondergang van het Expressionisme. In dit overzicht zullen bovenstaande en andere 

vragen beantwoord worden. Tevens zullen de, door Gordon al aangestipte, 

complicerende factoren meegenomen worden om eventuele onduidelijkheid zo veel 

mogelijk uit de weg te gaan. 
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2.2.1. De term ‘Expressionisme’ 

 

Het woord ‘Expressionisme’ heeft altijd verschillende betekenissen gehad voor 

verschillende mensen. De eerste kunstcritici die het woord gebruikten, deden dit niet 

in relatie tot de Duitse en Duitstalige kunstenaars met wie men de term later is gaan 

associëren, maar in relatie tot Franse post-Impressionisten als Cézanne en Matisse.19 

Vrijwel direct hierna kwam de term te staan voor antimimesis in het algemeen: 

Expressionisten waren die kunstenaars, die meer waarde hechtten aan hun innerlijke 

gevoel dan aan het uiterlijk. Op deze manier kon ook de gehele Symbolistische 

generatie kunstenaars, van Gauguin tot Munch en van Van Gogh tot Hodler, tot de 

Expressionisten gerekend worden. De term ‘Expressionisme’  is dus verre van 

eenduidig, en heeft door de jaren heen een veelheid aan betekenissen gehad. 20 

 

De term ‘Expressionisme’ werd in 1910 geïntroduceerd door de toen 20-jarige 

student kunstgeschiedenis Antonín Matejcek; hij zag Expressionisme als een 

(nieuwe) antithese tegen het Impressionisme in de moderne Franse kunst.21 in 1911 

werd de term voor het eerst gebruikt in Duitsland, toen de Berliner Secession in april 

van dat jaar in haar jaarlijkse tentoonstelling aandacht besteedde aan een aantal 

jonge Franse schilders, die in de catalogus werden aangeduid als “Expressionisten”.22   

 

In 1912 werd er voor het eerst gesproken van een internationale Expressionistische 

‘beweging’: in de catalogus van de internationale tentoonstelling van de Sonderbund 

westdeutscher Kunstfreunde und Künstler -gehouden van 25 mei t/m  30 september 

1912 in – werd deze beweging omschreven als:  

 

“(...) appearing “after the Naturalism of atmosphere and the Impressionism 

of transience.” Borrowing from Max Raphael’s reading of Neue Secession 

painting as “colored decoration” intended “for the wall”, the catalogue essay 

described the movement’s goals as “a new rhythm and color” and as 

“decorative and monumental formulation”.”23  

 

In de tentoonstelling werden werken vertoond van onder andere Cézanne, Matisse, 

van Gogh en Picasso; verder werden Munch en Hodler aangemerkt als pioniers van 

deze nieuwe stroming. Bovendien werden werken vertoond van zo’n 150 

                                                             
19 Gordon, p. 174 
20 Ibidem 
21 Ibidem, p. 175 
22 Ibiden, p. 176 
23 Ibidem, waarin geciteerd uit: R. Reiche, “Vorwort,” Internationale Kunstausstellung des 
Sonderbundes westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Köln, 1912, 3-7. [vertaling Gordon] 
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kunstenaars uit negen landen, waaronder leden van Die Brücke en Der Blaue Reiter.24 

Ondanks alle onduidelijk omtrent de inhoud van de term ‘Expressionisme’ en de 

kunstenaars die tot deze stroming gerekend konden worden, voortkomende uit het 

essay in de catalogus, markeert deze tentoonstelling een belangrijk moment: 

 

“The Expressionist label now designated an entire Post-Impressionist, and 

allegedly anti-Impressionist, generation. Beginning with this 1912 exhibition, 

(...) German critics began to appropriate the Expressionist label more and 

more intensely for German art alone.”25   

 

Vanaf 1912 wordt Expressionisme dus hoofdzakelijk geassocieerd met Duitse kunst 

en Duitse of Duitstalige kunstenaars. Hoewel deze associatie door kunsthistorici als 

Gordon niet (volledig) wordt onderschreven, blijft ze tot op de dag van vandaag 

dominant aanwezig in het denken over Expressionisme. Dit is bijvoorbeeld af te 

lezen aan versimpelde, deels door ‘leken’ geschreven, omschrijvingen van het 

Expressionisme op websites als Wikipedia.26 

 

Een zwak punt in de geschriften over Expressionisme, waaronder het essay van 

Matejcek, was dat deze stuk voor stuk nalieten een Expressionistische stijl te 

karakteriseren. Zo hadden kunstenaars die onder deze noemers geschaard werden, 

zoals Cézanne, Redon en Marquet, uit stilistisch oogpunt gezien slechts weinig met 

elkaar gemeen. De overeenkomsten tussen de kunstenaars die Expressionisten 

genoemd werden, leken dan ook meer te liggen in hun instelling en de generatie 

waar ze toe behoorden dan in de stijl van hun werk.27 Volgens Gordon was, juist 

vanwege het ontbreken van een eenduidige Expressionistische stijl, filosofische 

onderbouwing van deze nieuwe kunststroming zeer belangrijk: 

 

“If an objective, scientific Impressionism was to yield to a subjective, 

emotional Expressionism, (...) the latter required philosophical justification. 

This is were Nietzsche’s teaching was crucial, demonstrating the necessity for 

positivist and logical values to give way to nonrational and Dionysian 

ones.”28   

 

De door Gordon aangehaalde tweedeling tussen het rationele, objectieve Apollinische 

en het chaotische, emotionele en het chaotische, emotionele Dionysische aspect van de 
                                                             
24 Gordon, p. 176 
25 Ibidem 
26 Zie bijvoorbeeld <http://nl.wikipedia.org/wiki/Expressionisme> 
27 Gordon, p. 176 
28 Ibidem 
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kunst (in dit geval wordt het Apollinische aspect gerepresenteerd door het 

Impressionisme en het Dionysische  aspect door het Expressionisme) is afkomstig uit 

Nietzsche’s Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.  

 

Nietzsche bespreekt hierin de geschiedenis van de Griekse tragedie. Hij 

beargumenteert dat de ontwikkeling van de kunst nauw verbonden is met de 

tweeledigheid  van het Apollinische en het Dionysische. Deze termen zijn afgeleid van 

de Griekse goden Apollo en Dionysus, twee totaal verschillende goden die allebei 

een hechte band met kunst hebben: Apollo is de god van (onder andere) de 

geneeskunde, waarheid en licht. Tevens is hij de leider van de muzen en dirigent van 

hun koor. Daarnaast is hij de beschermheilige van muziek en poëzie. Apollo is de 

meer rationele van de twee genoemde goden. Dionysus is het meest bekend als de 

god van de wijn. Hij representeert niet alleen de benevelende werking van wijn, 

maar ook sociale en andere positieve werkingen die wijn heeft. Tevens is Dionysus 

de beschermheilige van het theater. Dionysus’  associatie met wijn geeft al min of 

meer aan dat hij de meer emotionele, irrationele van de twee is. 

 

Volgens Nietzsche zorgen deze twee ‘artistieke’ goden voor grote tegenstellingen in 

de kunsten: 

 

“Het feit dat ze [de Grieken] twee artistieke goden kennen, Apollo en 

Dionysus, brengt ons tot de overtuiging dat er in de Griekse wereld een 

enorme tegenstelling bestaat, zowel naar oorsprong als naar doelstellingen, 

tussen de beeldende kunst, de Apollinische, en de  niet-beeldende kunst van 

de muziek, die van Dionysus; beide zo verschillende aandriften volgen elk 

hun eigen weg, meestal in openlijke tweespalt met elkaar en elkaar 

wederzijds prikkelend tot steeds nieuwe, levenskrachtiger geboorten, om 

daarin de strijd als gevolg van deze tegenstelling te laten voortbestaan, een 

tegenstelling die slechts in schijn door het woord ‘kunst’ overbrugd wordt; 

totdat ze ten slotte, door een wonderbaarlijke metafysische 

krachtsinspanning van de Helleense ‘wil’, de handen in elkaar slaan en aldus 

het even Dionysische als Apollinische kunstwerk van de Attische tragedie tot 

stand brengen.”29  

 

Nietzsche geeft hiermee aan dat een kunstwerk, in dit geval een Attische tragedie, 

altijd het resultaat is van een ‘samenwerking’  tussen Apollinische en Dionysische 

                                                             
29 Nietzsche, Friedrich. De Geboorte van de Tragedie. Vert. Hans Driessen. Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 2006. p. 21 



Doctoraalscriptie                                                                                           Thijs Remmers (9923381) 
From Caligari to Corpse Bride?                                                                Begeleider: dr. Jim Hurley 
 

 17

invloeden. Nietzsche was van mening dat in de beeldende kunst het Apollinische 

aspect de overhand had. Dit komt overeen met het beeld van de beeldende kunst 

vóór het Expressionisme, zoals dat -in vogelvlucht- geschetst wordt door Gordon.30 

 

Het was aan de Expressionisten om deze verandering ook daadwerkelijk plaats te 

laten vinden. Zoals Wagner dit, volgens Nietzsche, voor de tragedie had gedaan: 

deze was na Aeschylus en Sophokles immers ‘gestorven’. Volgens Nietzsche 

gebeurde dit onder andere door de invloed van schrijvers als Euripides, die het 

Dionysische element uit de tragedie wilde halen. Euripides was echter niet de enige, 

en zeker niet de voornaamste, schuldige aan de dood van de tragedie: de opkomst 

van de rationaliteit, zoals gerepresenteerd door Sokrates, was hier minstens net zo 

schuldig aan.31 Volgens Nietzsche is het nu, vele eeuwen later, mogelijk de tragedie 

een hergeboorte te laten beleven, door het Dionysische aspect weer een plaats te 

geven. Als voorbeeld wijst hij hierbij naar de operettes van Wagner.32  

 

Nietzsche past de Dionysische en Apollinische aspecten van kunst in Die Geburt der 

Tragödie toe op de Griekse tragedie, waarbij het Apollinische aspect (onder andere) 

gerepresenteerd wordt door de décors en het Dionysische aspect voornamelijk door 

de muziek en het koor.33 Echter, deze termen zijn ook toepasbaar op andere 

kunstvormen: in wezen herbergt ieder kunstwerk deze twee aspecten in zich. 

 

 

2.2.2. Stijl en functie 

 

Buiten het hierboven geschetste beeld van de geschiedenis en de herkomst van de 

term Expressionisme, is het ook belangrijk een goed beeld te krijgen van hoe dit er in 

de praktijk uitzag: wat zijn de belangrijkste stromingen binnen het Duitse 

Expressionisme? Wie zijn hiervan de belangrijkste vertegenwoordigers? Wat waren 

de thema’s die zij in hun werk behandelden?  

 

Om tot een duidelijk beeld van de verschillende Expressionistische stijlen te komen, 

zullen we het Expressionisme eerst af moeten zetten tegen het Impressionisme: 

Expressionisme komt niet alleen voort uit het Impressionisme, het kan tot zekere 

hoogte gezien worden als een tegenbeweging: 

 

                                                             
30 Gordon, p. 176 
31 Nietzsche, p. 76/82 
32 Ibidem, p. 97/103 
33 Ibidem, p. 21 
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“Expressionism comes not only after and out of Impressionism, but it is also 

to some extent its countermovement. French Impressionism was the model 

for the German movement’s independence of vision, its departure from 

academic norms, and its revitalization of brushstroke and color. But the very 

word “Expressionism” came into common use as a counterweight to the label 

“Impressionism”; it signified subjective and not scientific qualities, inner 

rather than outer values. Like Fauvism or Futurism, Expressionism originated 

as a particular direction –the German direction- within European Post-

Impressionism.”34       

 

Expressionisme kan dus beschouwd worden als een Duitse variant van post-

Impressionisme; waar Fauvisme, met schilders als Matisse en Moreau als 

belangrijkste adepten, de Franse variant was en Futurisme de (voornamelijk) 

Italiaanse variant.  

 

Behalve Expressionisme te beschrijven als zijnde in oppositie met Impressionisme, 

kan het ook beschreven worden als een soort tussenfase: Expressionisten zagen hun 

kunst voornamelijk als een soort tussenfase, tussen de grote stijlen en het verleden en 

de stijlen van de toekomst. Op deze manier bekeken is Expressionisme niet veel meer 

dan een tijdelijk gebrek aan stijl. Echter: ook een dergelijke vorm van 

‘overgangskunst’ moet een eigen stijl uitdragen.35 Opvallend hierbij is dat 

Expressionisten voornamelijk veel ‘lenen’ uit andere stijlen: 

 

“It would be pointless to look for formal innovation per se in Expressionist 

art. (...) Expressionist borrowing is the very hallmark of Expressionist style, 

and the key to to understanding it.”36 

 

Dit lenen bij andere kunststromingen geeft aan dat een specifieke (Duitse) 

Expressionistische stijl ontbreekt. Volgens Kandinsky, die lid was van de 

Expressionistische groepering Der Blaue Reiter, was dit lenen geoorloofd zolang er 

sprake was van ‘innerlijke noodzaak’. Wanneer dit lenen van bestaande vormen 

bijdraagt aan het creëren van een uniek nieuw werk, het dus niet slechts een imitatie 

van bestaand werk is, wanneer dit lenen voor de kunstenaar noodzakelijk is om zijn 

boodschap uit te dragen, is het geoorloofd.37 

                                                             
34 Gordon, p. 69 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, p. 70 
37 Ibidem. 
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De Expressionisten werden beïnvloed door een veelheid aan verschillende 

kunststromingen en –stijlen, volgens Gordon zijn deze invloeden in te delen in zes 

hoofdgroepen, te weten: 

 

• Late Impressionism, Symbolism, Jugendstil 

• Fauvism, Cubism, Orphism, Futurism 

• German Gothic art, German Romanticism 

• Tribal art: both African and Oceanic 

• Folk art, naive art, children’s art 

• Non-western art: Islamic and Oriental38 

 

De manier waarop deze invloeden verwerkt worden, en de mate waarin ze in het 

werk van verschillende Expressionisten zijn terug te vinden, lopen uiteraard sterk 

uiteen. Het voert te ver om daar hier uitgebreid op in te gaan, bovendien is het niet 

strikt noodzakelijk om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Verder is het 

door het ontbreken van een eenduidige Expressionistische stijl nagenoeg onmogelijk 

om een dergelijk overzicht te geven. Daarom wordt hier volstaan met een overzicht 

van de belangrijkste invloeden van enkele van de bekendste Expressionistische 

kunstenaars en –groeperingen. Hierdoor is er ook meer ruimte om aandacht te 

besteden aan de thematiek en onderwerpen die de boventoon voeren in het werk 

van de Duitse Expressionisten. Juist vanwege het ontbreken van een eenduidige stijl 

zijn het namelijk deze zaken die ervoor zorgen dat de veelheid aan stijlen binnen het 

Expressionisme als één kunststroming gezien kunnen worden. 

 

Eén van de belangrijkste (vroege) invloeden op de in 1905 in Dresden opgerichte 

groepering Die Brücke, oorspronkelijk bestaande uit Fritz Bleyl; Erich Heckel; Ernst 

Ludwig Kirchner en Karl Schmidt-Rottluff (later sloten ook Emil Nolde; Max 

Pechstein en Otto Mueller zich aan), is het laat-Impressionisme van Vincent van 

Gogh: 

 

“In responding to Van Gogh, Dresden artists consolidated German 

Expressionism’s earliest style – one also known as the Brücke’s first 

“collective style”. (...) What the Brücke discovered in Van Gogh, (...) was the 

fact that he showed the way out of the Impressionist cul-de-sac of “scientific” 

color and “optical” naturalism. He embodied emotion in painting (...) , but he 

                                                             
38 Gordon, p. 70 
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also established through his patterned strokes a strong claim on the 

decorative, or even the abstract in art.”39  

 

Later werden de leden van Die Brücke ook nog beïnvloed door Franse Fauvisten als 

Matisse en tribal art afkomstig van het Micronesische eiland Palau, wat in die tijd 

(omstreeks 1910) een Duitse kolonie was. Deze invloeden zijn terug te zien in een 

“zachtere” stijl die de Brücke-leden in de jaren 1908-1909 hanteerden en de hardere, 

hoekiger stijl van hun werken uit de periode 1910-1911.40 

 

De leden van het in 1911 in München opgerichte Der Blaue Reiter (met onder de leden 

onder andere: Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en Gabriele Münter) 

werden onder meer beïnvloed door Beierse glasschilderingen en kindertekeningen. 

De invloeden van deze vormen van lage kunst zijn bijvoorbeeld terug te zien in de, 

ietwat naïef aandoende, simplificatie van vormen in het werk van (onder andere) 

Kandisnky en Münter. Voor de oprichting van Der Blaue Reiter, waren enkele leden 

van deze groepering (waaronder Kandinsky en Marc) overigens al verenigd geweest 

in de NKVM; Neue Künstlerverein München. Toen ze de NKVM verlieten om Der Blaue 

Reiter (overigens vernoemd naar een schilderij dat Kandinsky in 1903 maakte)  op te 

richten, maakten zij in een manifest duidelijk dat voor hen alleen de innerlijke 

wereld belangrijk was.41 

 

Expressionisten in Wenen, zoals Kokoschka en Schiele, lieten zich voornamelijk 

inspireren door laat- en post-Impressionisme en Symbolisme. Een groot verschil 

tussen de Duitse Expressionisten en die in Wenen is dat deze laatste zich nooit 

hebben laten inspireren door tribal art. In de woorden van Kokoschka: 

 

“[I immediately understood] a Polynesian mask with its incised tattooing, (...) 

because I could feel my own facial nerves reacting to cold and hunger in the 

same way. For all my sympathy with primitive art, [however], it would not 

have occurred to me to imitate it. I was not a savage. I would have had to live 

like them for my imitation to be genuine.”42 

 

Hoewel Kokoschka geroerd werd door het Polynesische masker waarover hij 

spreekt, voelde hij niet de innerlijke noodzaak elementen ervan te verwerken in zijn 

eigen werk. Voornamelijk omdat hij dergelijke tribal art niet als een levende, maar als 
                                                             
39 Gordon, p. 71 
40 Ibidem, p. 74 
41 Ibidem, p. 84 
42 Kokoschka, Oscar, My Life. Vert. David Britt. New York: Macmillan, 1974. p. 20. Geciteerd 
in: Gordon, p. 86  
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een uitgestorven kunstvorm beschouwde. Dit alles sluit aan bij het bovenstaande 

citaat van Kandinsky, waarin hij aangeeft dat het citeren en overnemen van 

bestaande vormen alleen geoorloofd is wanneer de kunstenaar daar een innerlijke 

noodzaak toe voelt. 

 

Kokoschka en Schiele haalden bovendien veel inspiratie uit het werk van (onder 

andere) Van Gogh, Klimt en Munch. Ook het Symbolisme  van de Zwitserse schilder 

Ferdinand Hodler was van invloed op het werk van Schiele. Bij Schiele is dit onder 

andere te zien in herhaling van vormen (zoals bij Hodler) en zijn stijve, rigide stijl. 

Schiele voegt hier echter zelf nog het één en ander aan toe: 

 

“Yet if Klimt and Hodler together provide the basic ingredients of Schiele’s 

drawing style, that style is considerably greater than the sum of its parts. 

Harder and bonier than Klimt’s, less rigorously repetitive than Hodler’s, 

Schiele’s forms have their origin in acutely observed reality.”43 

 

Het Kubisme van schilders als Picasso en Braque  had een grote invloed op het werk 

van Praagse Expressionisten als Bohumil Kubista, hoewel Kubista misschien wel de 

minst Kubistische van de Praagse Expressionisten was. Kubista was veel meer 

geïnteresseerd in de expressieve implicaties van het Kubisme dan in de structurele 

implicaties: het was hem vooral te doen om de zeggingskracht van de Kubistische 

werken, niet zozeer in de verstoorde ruimtelijke verhoudingen.44 

 

De combinatie van de verschillende invloeden op het Expressionisme leiden, zoals is 

op te maken uit het bovenstaande, tot uiteenlopende resultaten. Wat echter wel 

gezegd kan worden is dat dit altijd leidt tot een verstoorde weergave van de 

werkelijkheid, of dit nu naar voren komt in een haast kinderlijke naïviteit; scherpe, 

rigide vormen of verstoorde (lichamelijke) verhoudingen. Bovendien is deze 

verstoring, conform het manifest van Der Blaue Reiter, de veruiterlijking van een 

innerlijk gevoel.45  

 

Het complete scala aan innerlijke gevoelens dat door middel van Expressionistische 

kunstwerken veruiterlijkt kan worden, is uiteraard te groot en veelzijdig om hier te 

bespreken. Wel is het mogelijk een aantal veel voorkomende onderwerpen en 

thema’s in het kort te bespreken. Dit is tevens belangrijk omdat we hieruit wellicht 

een aantal van de functies van het Expressionisme af kunnen lezen. Uitgaande van 

                                                             
43 Gordon, p. 89 
44 Ibidem, p. 90 
45 Ibidem, p. 84  



Doctoraalscriptie                                                                                           Thijs Remmers (9923381) 
From Caligari to Corpse Bride?                                                                Begeleider: dr. Jim Hurley 
 

 22

het bovenstaande, lijkt Expressionisme bijna een puur therapeutische functie te 

hebben, hetgeen uiteraard een te simplistische voorstelling van zaken is. 

 

Zoals al eerder is aangegeven deed politiek links Duitsland het Expressionisme na  

de Eerste Wereldoorlog af als zijnde een kunstvorm voor een bourgeois publiek. In 

de jaren daarvoor was het Expressionisme juist voornamelijk een anti-bourgeois 

kunststroming. Een groot deel van de Expressionistische kunstenaars hing een links 

gedachtegoed aan en liet dat in zijn werk ook duidelijk naar voren komen. In veel 

Expressionistische kunstwerken is de maatschappijkritiek dan ook duidelijk 

aanwezig. 

 

Deze maatschappijkritiek kon op verschillende manieren naar voren komen. Eén van 

deze manieren was zelfidentificatie op grond van klasse. De kunstenaar 

manifesteerde zich als lid van (of sympathisant met) de arbeidersklasse, de armen. 

De leden van Die Brücke huurden bijvoorbeeld ateliers in de arme arbeiderswijken 

van Dresden en sloten vriendschappen met de bewoners. Al waren de meeste 

Brücke-leden zelf afkomstig uit een middle class milieu en hielden ze hun eerste 

tentoonstelling in Dresden op een locatie waar niet de arbeiders, maar juist de meer 

middle class bevolking van de stad kwam.46  

 

Zelfidentificatie kon overigens ook plaatsvinden op grond van een aantal andere 

factoren. Verschillende Expressionistische kunstenaars hebben zich onderscheiden 

op grond van onder andere geslacht, nationaliteit of ras en generatie; waarbij de 

Expressionisten zichzelf consequent identificeerden als de jeugd, die strijd aanging 

met de oudere machten.47   

 

Ook de stad en het platteland waren veel voorkomende onderwerpen onder 

Expressionisten, waarbij de ambivalente houding van de meeste kunstenaars jegens 

de stad het meeste in het oog sprong. Aan de ene kant was een stad als Berlijn een 

fascinerende, vitale gemeenschap, waar 24 uur per dag van alles gebeurde en 

mogelijk was. Aan de andere kant was een dergelijke stad, volgens onder andere 

Nolde en Meidner, een decadente, gevaarlijke poel van verderf.48 In het geval van 

Meidner werd deze ambivalente houding gevoed door zijn overtuiging dat de 

kapitalistische stad, hoe fascinerend en interessant en levendig ze ook mocht zijn, 

gedoemd was vernietigd te worden.49 

                                                             
46 Gordon, p. 124 
47 Ibidem, p. 125-130 
48 Ibidem, p. 136 
49 Ibidem, p. 136/137 
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Ook kwam de kunstenaar zelf geregeld aan bod als onderwerp van zijn werk. Ook 

hier is er sprake van een tweedeling: de kunstenaar beeldde zichzelf af als held, of 

juist als slachtoffer: 

 

“As with the Expressionist cityscape, so with the Expressionist self-portrait, 

there is a fundamental ambivalence that is provocative. (...) The Expressionist 

artist tends to see himself as hero or victim, sometimes simultaneously. For 

the non-German viewer, furthermore, there is an additional ambiguity in the 

Expressionist self-portrait. For it can be seen in two ways: as Everyman, and 

as specifically German man; as a view of the modern condition in general and 

as an image of the Germanic mental state in particular. 

 In the first sense, Expressionist man is that tragic, questing being (...) 

bereft of his god, his roots, and his ethical tradition – and yet, for all that, 

alive with the promise of Dionysian self-affirmation. In the second sense he is 

German man who, in addition to this, has the specific challenge of identity 

confusion – that void at the center of German character which led, 

historically, to excessive self-assertion or equally excessive self-surrender.”50 

 

Hieruit wordt duidelijk dat in een Expressionistisch zelfportret een link gelegd kan 

worden tussen de staat waarin het onderwerp (de kunstenaar zelf) verkeert en de 

staat waarin het geheel dat hij representeert (het land, de wereld) verkeert. Ook in 

dergelijke Expressionistische zelfportretten kan derhalve sprake zijn van (verdekte) 

maatschappijkritiek.  

 

Aangezien, zoals al eerder aangegeven, het Expressionisme de eerste jaren na de 

Eerste Wereldoorlog de dominante culturele richting in Duitsland was en gezien het 

feit dat veel van de op dat moment actieve kunstenaars ook voor en tijdens de oorlog 

al actief waren, is het niet verwonderlijk dat deze oorlog prominent aanwezig is in 

Expressionistische werken van tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ook hier 

was weer sprake van een ambivalente houding: 

 

“Wartime stress was an important factor in most Expressionist art after 1914. 

(...) Artists were forced to choose between patriotism and pacifism; (...) the 

result was often ambivalence. 

 Moreover, the entire context of Expressionist art was subtly changed 

by the new political and art-political environment. Compared to the prewar 
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years, first of all, there was a new spirit of embattled unity among artists of 

previously diverse schools. Second, there was a more unillusioned attitude of 

“sobriety” or Sachlichkeit among painters in a nation at war. And third, there 

was a gradual but palpable shift from patriotism to pacifism as Germany’s 

initial victories gave way to stalemate.”51 

 

De oorlog leidde er dus gaandeweg toe dat Expressionistische kunstenaars, voor 

zover het werken hen niet belemmerd werd door dienstplicht en dergelijke, in hun 

werk steeds meer aandacht begonnen te besteden aan de zinloosheid en 

uitzichtloosheid van de situatie.  

 

Overigens heeft een groot aantal Expressionistische schilders, al dan niet 

gedwongen, op één of andere manier ‘deelgenomen’ aan de Eerste Wereldoorlog. 

Een aantal van hen zou het niet overleven52, waar anderen hun naoorlogse werk 

deels zouden gebruiken om hun trauma’s te veruiterlijken en verwerken. 

 

 

2.3. Conclusies 

 

Hiermee zijn een aantal van de belangrijkste onderwerpen en thema’s behandeld. 

Zoals vooraf al aangegeven is het onmogelijk het gehele spectrum te behandelen. Het 

doel was dan ook in grote lijnen een beeld te schetsen van de onderwerpen en 

thema’s waarvan Expressionistische kunstenaars zich bediend hebben, om zo een 

idee te krijgen welke functies het Expressionisme hierin kan bekleden.  

 

Hieruit is op te maken dat een meer dan gemiddelde rol is weggelegd voor 

bijvoorbeeld maatschappijkritiek en verwerking van innerlijke gevoelens, twijfels en 

trauma’s. Tevens is duidelijk geworden dat het Expressionisme na de Eerste 

Wereldoorlog voornamelijk als bourgeois kunstvorm werd gezien. Deze kennis kan 

ons helpen bij het bepalen van de functies van het Expressionisme binnen de 

Expressionistische film en bij het bepalen welke functies de Expressionistische 

elementen in het werk van Tim Burton uitoefenen. 

                                                             
51 Gordon, p. 153 
52 Ibiden 
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3. EXPRESSIONISME IN FILM 

 

3.1. Inleiding 

 

Zoals al is aangegeven, is het te eenvoudig om de kenmerken van het 

Expressionisme klakkeloos over te nemen als kenmerken van de Expressionistische 

film uit de Weimar-periode. Dit om verschillende redenen. Allereerst is, zoals 

hierboven al aangegeven, Expressionisme een dermate breed begrip, waardoor het 

onmogelijk wordt alle kenmerken van het Expressionisme ‘over te hevelen’ naar de 

Expressionistische film. Bovendien betreft het hier compleet verschillende 

kunstvormen: hoewel beeldende kunstvormen als schilderkunst en beeldhouwkunst 

op bepaalde vlakken overeenkomsten vertonen met de filmkunst, zijn er ook erg veel 

verschillen aan te wijzen. Het voornaamste verschil is hierbij beweging: waar 

schilderkunst en beeldhouwkunst statische kunstvormen zijn, is beweging juist één 

van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, kenmerk van film. 

 

In het onderstaande zal daarom geprobeerd worden om de vertaalslag van ‘statisch’ 

Expressionisme naar Expressionistische film zo duidelijk mogelijk onder woorden te 

brengen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de manier waarop verschillende 

elementen uit, onder andere, de Expressionistische schilderkunst vertaald worden 

naar film: welke elementen uit het Expressionisme zien we terug in 

Expressionistische film en welke niet? Wat zijn de redenen voor het ontbreken van 

deze elementen? Zijn er elementen toegevoegd die niet terug te vinden zijn in andere 

Expressionistische kunstwerken? Hoe wordt in de Expressionistische film omgegaan 

met de, in het voorgaande hoofdstuk genoemde, belangrijkste thema’s? 

 

Door het beantwoorden van dergelijke vragen zal een beeld ontstaan van wat een 

Expressionistische film Expressionistisch maakt. Dit beeld is noodzakelijk om de 

functies van (de Expressionistische elementen in) Expressionistische film te kunnen 

bepalen. Deze kennis van de Expressionistische elementen in Expressionistische film 

is ook noodzakelijk om de verschillen en overeenkomsten met de functies van deze 

Expressionistische elementen in het werk van Tim Burton zichtbaar te kunnen 

maken. 

 

Om de bovenstaande vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zal gebruik gemaakt 

worden van een aantal werken omtrent Weimar cinema in het algemeen en 

Expressionistische film in het bijzonder. Nadruk zal hierbij liggen op Thomas 
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Elsaessers Weimar Cinema and After: Germany’s historical imaginary.53 Buiten dat 

Elsaesser een breed beeld geeft van de veelzijdigheid van Weimar cinema in het 

algemeen (en daarmee ook van Expressionistische film), kijkt hij ook kritisch naar de 

veelheid van werken die omtrent deze belangrijke periode uit de (Europese) 

filmgeschiedenis zijn verschenen. Elsaesser gebruikt de sterke en zwakke punten van 

zijn voorgangers om zo tot een veelomvattende theorie omtrent Weimar cinema te 

komen, zonder daarbij in de valkuilen te vallen waar zijn voorgangers volgens hem 

wel in zijn gevallen. 

 

Enkele van de meest in illustere voorgangers van Elsaesser, met betrekking tot 

theorievorming omtrent Expressionistische en/of Weimar films, zijn uiteraard 

Siegfried Kracauer en Lotte Eisner. Kracauer’s From Caligari to Hitler54 en Eisner’s The 

Haunted Screen55 staan algemeen bekend als twee van de meest invloedrijke werken 

ooit geschreven over Weimar cinema en Expressionistische film. Zo invloedrijk zelfs 

dat ze sinds hun verschijnen de theorievorming rond dit onderwerp grotendeels 

hebben gedomineerd danwel overschaduwd: 

 

“This legacy, embodying the best and worst not only of a national cinema, 

but of a nation and its people is largely the consequence of two books: 

Siegfried Kracauer’s From Caligari to Hitler and Lotte Eisner’s The Haunted 

Screen. Their works, more than any other, have encouraged a potent analogy 

between film culture and political history, where experience (of key films) so 

uncannily matches expectation (of what Germany should ‘reflect’) that the 

convergence of image with its object has for nearly fifty years seemed all but 

self-evident.”56  

 

Dit is de reden waarom het, zoals Elsaesser ook al aangeeft, onmogelijk is studie te 

verrichten naar Weimar cinema - en daarmee de Expressionistische film, omdat deze 

gezien wordt als een belangrijk onderdeel van Weimar cinema - zonder deze werken 

in ogenschouw te nemen: het denken over Weimar cinema (en daarmee het denken 

over Duitsland ten tijde van de Weimarrepubliek) is er dusdanig mee ‘besmet’ dat 

Kracauer en Eisner als het ware altijd over de schouder meekijken. Volgens Elsaesser 

gaat het zelfs nog verder dan dit meekijken over de schouder: 

 

                                                             
53 Elsaesser, Thomas, Weimar Cinema and After: Germany’s historical imaginary. London: 
Routledge, 2000 
54 Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1966 
55 Eisner, Lotte H. The Hanted Screen. Berkeley: University of California Press, 1973  
56 Elsaesser, Thomas, Weimar Cinema and After: Germany’s historical imaginary. London: 
Routledge, 2000. p. 3  
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“If, as their arguments imply, the German nation is haunted by its cinema 

screen, and the films are haunted by German history, then their books are 

themselves haunted by the history that came after the films. The Zeitgeist said 

to be speaking from their images and stories is thus a doubly mediated one, 

refracted across two defeats, in 1918 and 1945, and their books ‘successfully’ 

write the second disaster into the aftermath of the first. This casts over the 

whole enterprise a Freudian Nachträglichkeit, or deferred action, as if an event 

was looking for its cause, of which it could claim to be the consequence. And 

vice versa: their interpretations make such a perfect fit that the films appear 

as the books’ illustrative evidence, retrospectively becoming the effects of a 

narrative of which they started out being the cause.”57 

 

De, volgens Elsaesser noodzakelijke, re-reading van het werk van Kracauer en Eisner 

zal hier deels via een aantal andere wetenschappers, zoals Elsaesser en Kristin 

Thompson, plaats gaan vinden. De bevindingen die dit alles op zal leveren, zullen 

aan de hand van voorbeelden uit een aantal Expressionistische films geïllustreerd 

worden. Dit alles zal er toe leiden dat er een zo duidelijk mogelijk beeld ontstaat van 

wat de belangrijkste functies zijn die de Expressionistisch te noemen elementen in 

Expressionistische film, datgene waardoor een Expressionistische film als zodanig 

gezien kan worden, binnen de context van deze films uitoefenen. Hierbij zal, in 

navolging van Kracauer, Eisner, Elsaesser en anderen, ook aandacht besteed worden 

aan de culturele, politieke en economische context waarbinnen de betreffende films 

gemaakt zijn. Dit alles is noodzakelijk om een goed beeld te kunnen vormen van de 

functies die Expressionistische elementen in film (kunnen) uitvoeren, hetgeen 

behulpzaam zal zijn in het aanwijzen van de functies die dergelijke elementen in het 

werk van Tim Burton vervullen. 

 

 

3.2. Vertaalslag naar film 

 

Expressionistische film houdt meer in dan simpelweg wat vervormde, 

vervreemdende décors en een op vergelijkbare wijze gestileerde of overdreven 

acteerstijl. Deze vervormingen moeten wel een functie hebben: 

 

                                                             
57 Elsaesser, Weimar Cinema and After, p. 3/4 
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“Expressionist films, for example, have a striking visual style, which 

extremely distorts everyday objects, such as houses, furniture and streets, to 

symbolize the inner conflicts of characters.”58  

 

Dit is een erg vereenvoudigde visie op de functies die Expressionisme kan vervullen: 

niet alleen het veruiterlijken en verwerken van innerlijke conflicten, gevoelens en 

trauma’s, maar ook zaken als maatschappijkritiek speelden een rol.  In de jaren na de 

Eerste Wereldoorlog werd Expressionisme steeds meer gezien als een kunstvorm 

voor een bourgeois publiek59, terwijl juist in deze jaren de Expressionistische film zijn 

opmars maakte: Expressionistische films als Das Kabinett des Doktor Caligari; Der 

Golem, wie er in der Welt kam; Der letzte Mann; Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 

enzovoorts werden allemaal na de Eerste Wereldoorlog gemaakt en uitgebracht. Het 

is derhalve niet ondenkbaar dat dergelijke films voor een bourgeois publiek gemaakt 

werden, dat er commerciële motieven waren voor het maken van Expressionistische 

films. Aansluitend op het bovenstaande citaat gaat Garncarz verder: 

 

“In the early 1920s, a series of Expressionist films were made by several 

companies. (...) Afterwards, expressionist elements remained fashionable in 

may Ufa-films; for example, the eerie shape of Rotwang’s house in Metropolis 

(1926) characterizes its owner as a mad scientist.”60 

 

Hiermee geeft Garncarz aan dat er inderdaad commerciële overwegingen zijn die 

hebben meegespeeld bij de productie van Expressionistische (of Expressionistisch 

aandoende) films. De mate waarin dit het geval was, wordt echter bij Garncarz niet 

duidelijk. Garncarz’ uitspraak sluit gedeeltelijk aan bij wat Lotte Eisner in The 

Haunted Screen al over de Duitse filmindustrie had gezegd, naar aanleiding van het 

(internationale) commerciële succes van Caligari. Binnen de Duitse film is, volgens 

Eisner, nooit een echte avant-garde ontstaan, omdat de filmindustrie elke artistieke 

uitingsvorm verwerkte in haar films, in de hoop – en de verwachting – dat er op de 

lange termijn geld mee te verdienen zou zijn.61 Hoewel dit de intenties van de Duitse 

filmproductiebedrijven, zoals Ufa, tot op zekere hoogte duidelijk weergeeft, blijven 

een aantal zaken nog steeds onduidelijk. 

 

                                                             
58 Garncarz, Joseph. Art and Industry. German cinema of the 1920s. The Silent Cinema Reader. 
Eds. Lee Grieveson & Paul Krämer. London: Routledge, 2004. p. 394 
59 Gordon, Donald E., Expressionism: Art and Idea. New Haven: Yale University Press, 1987. p. 
178 
60 Garncarz, p. 394 
61 Eisner, Lotte, The Haunted Screen. Berkeley: University of California Press, 1973. p. 19 
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Hoewel Eisner hier doet vermoeden dat de gehele Duitse filmindustrie deze aanpak 

hanteerde, is nog steeds niet helemaal duidelijk in welke mate dit gebeurde. 

Bovendien blijft ook onduidelijk welk publiek men met dergelijke praktijken 

probeerde te bereiken. Was het de bedoeling om, door elementen van ‘hoge’ kunst 

(zoals elementen uit de Expressionistische schilderkunst) in een ‘lage’ cultuuruiting 

als film te verwerken, de kunstminnende bourgeoisie naar de bioscopen te lokken? 

Of wilde men juist proberen het bioscoopgaande publiek liefde voor de kunsten bij 

te brengen? 

 

Kristin Thompson geeft aan dat  dit incorporeren van (aspecten van) hoge cultuur in 

film, zoals dat in de Duitse films van na de Eerste Wereldoorlog gebeurde, niet alleen 

tot doel had in eigen land een groter publiek te trekken: door zich op deze manier te 

onderscheiden van, onder andere, grote Hollywoodproducties, probeerde men voor 

deze films ook in het buitenland (zoals de Verenigde Staten en Frankrijk) een grotere 

markt aan te boren: 

 

“Another tactic for exporting proved almost as successful, however, and it 

initially involved lower production budgets for the individual films. Films 

using the fashionable modernist German Expressionist style were effective 

export items from the start, and they continued to sell well abroad until the 

movement ended with Metropolis, released at the beginning of 1927.”62  

 

Hiermee komen we al dichter bij één van de functies van Expressionisme in de 

Expressionistische film, het helpt ons echter niet veel verder bij het vertalen van 

‘statisch’ Expressionisme naar Expressionistische film. Thompson stipt een belangrijk 

feit aan: Caligari was de eerste in een serie Duitse Expressionistische films die het, 

onder andere vanwege de Expressionistische stijl, ook goed deden in niet-Duitstalige 

landen als de Verenigde Staten en Frankrijk.63  Bovendien, zo geeft Thompson aan, is 

Caligari de film die de Duitse Expressionistische beweging op gang bracht en was het 

de eerste commercieel succesvolle film met een sterk avant-gardistische visuele stijl.64 

Op basis van dit succes ontwikkelde Ufa het concept van productdifferentiatie: met 

één product probeerde men zowel het (inter)nationale massapubliek als de 

                                                             
62 Thompson, Kristin, Dr. Caligari at the Folies-Bergère, or, The Successes of an Early Avant 
Garde Film. in: Budd, Mike (ed.), The Cabinet of Dr. Caligari: Texts, Contexts, Histories. New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1990. pp.121-169. (p. 126) 
63 Thompson, p. 126 
64 Ibidem, p. 123 
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internationale art-cinema outlets te bereiken; waar wat Pommer ‘stylized film’ noemde 

het prestige genereerde waar de Duitse film om bekend is komen staan.65   

 

Dit in ogenschouw nemende is Caligari een goed startpunt voor een zoektocht naar 

de elementen die ervoor zorgen dat de Expressionistische film zo genoemd kan 

worden: wat zijn de belangrijkste Expressionistische elementen in de 

Expressionistische film? 

 

 

3.2.1. Sets 

 

Hiervoor loont het zich ons nogmaals tot Eisner te wenden: in The Haunted Screen 

gaat zij in op de Expressionistische elementen in Caligari. Ze legt hierbij de nadruk 

op de sets. Deze sets waren overwegend plat: de achtergrond bestond grotendeels uit 

beschilderde doeken. De op deze doeken geschilderde achtergronden wekten de 

suggestie van diepte. In deze overwegend platte sets moest  op een andere manier 

diepte gecreëerd worden. Dit gebeurde, onder andere, door het gebruik van 

verstoord perspectief en verhoudingen, zoals men dat ook kende uit de 

Expressionistische schilderkunst (zie figuur 1): 

 

“The depth comes from deliberately distorted perspectives and from narrow, 

slanting streets which cut across each other at unexpected angles. Sometimes 

also it is enhanced by a back-cloth which extends the streets into sinuous 

lines. The three-dimensional effect is reinforced by the inclined cubes of 

dilapidated houses.”66 

 

Buiten dat deze verstoorde verhoudingen de overwegend platte sets toch een gevoel 

van diepte gaven, hadden ze nog een andere functie. Eisner noemt hierbij Rudolf 

Kurtz, die in zijn Expressionismus und Film67 aangeeft dat dergelijke verstoringen nog 

een functie hebben: de kijker zal (psychisch) heel anders reageren op een beeld met 

verstoorde verhoudingen en schaduwen dan op een ‘normaler’, meer realistisch 

beeld. Een dergelijk beeld zal bij de kijker dan ook hele andere emoties oproepen. De 

desoriëntatie die bij de kijker optreedt door het verstoorde perspectief in Caligari, zal 

op deze manier in de kijker een lichte mate van angst opwekken.68  

                                                             
65 Elsaesser, Thomas, Germany: The Weimar Years. In: Nowell-Smith, Geoffrey (ed.), The 
Oxford History of World Cinema: The definitive history of cinema worldwide. Oxford: Oxford 
University Press, 1997. p. 136-151 (p. 144)    
66 Eisner, Lotte, The Haunted Screen. p. 21 
67 Kurtz, Rudolf, Expressionismus und Film. Berlin: Verlag der Lichtbildbühne, 1926 
68 Eisner, p. 21 
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figuur 1: Beschilderde sets suggereren diepte in Caligari. 

 

 

3.2.2. Licht en Schaduw 

 

Buiten dit gebruik van verstoorde perspectieven en verhoudingen waren ook licht en 

schaduwen belangrijke onderdelen waarop men een film een Expressionistisch 

karakter mee kon geven. In Caligari is hiervan niet veel terug te zien. De belichting 

van de sets is, op een klein aantal shots met grote en/of vertekende schaduwen na 

(zie figuur 2), overwegend naturalistisch. Dit hangt grotendeels samen met het feit 

dat een groot deel van wat er aan ‘Expressionistische’ belichting gedaan had kunnen 

worden, op een andere manier op is gelost: de grotendeels uit beschilderde doeken 

bestaande sets, zijn dusdanig geschilderd dat daarmee  een bepaalde licht- en 

schaduwval wordt gesuggereerd (zie figuur 3). 

 

Over de redenen voor deze keuzes doen verschillende verhalen de ronde: waar de 

één beweert dat het een bewuste artistieke keuze betreft, beweert een ander, 

bijvoorbeeld producer Erich Pommer, dat economische motieven hierbij een rol 

hebben gespeeld. De betrouwbaarheid van Pommer’s claims is echter discutabel: 

praktisch iedereen die betrokken is geweest bij de productie van Caligari heeft zijn 

eigen verhaal over de totstandkoming van de film. Een groot deel van deze verhalen, 

zo niet alle, spreken elkaar op veel punten tegen.69 

 

                                                             
69 Kristin Thompson gaat in haar artikel Dr. Caligari at the Folies-Bergère, or, The Successes of an 
Early Avant-Garde Film. uitgebreid in op de verschillende verhalen en interpretaties die de 
ronde doen omtrent de productie van Caligari. 
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figuur 2: Gebruik van schaduwen in Caligari. 

 

 
figuur 3: Beschilderde sets suggereren licht en schaduw in Caligari. 

 
Waar in Caligari niet of nauwelijks gebruik werd gemaakt van Expressionistische 

belichting, is dit in andere films wel het geval. Wellicht één van de beroemdste 

voorbeelden hiervan is het shot in Nosferatu waarin de vampier de trap in het huis 

van Ellen en Hutter bestijgt, op weg naar de slaapkamer van Ellen, zijn laatste 

slachtoffer (zie figuur 4). Dit shot geeft aan dat Ellen’s laatste uur geslagen heeft, er is 

geen weg meer terug. De onvermijdelijkheid van haar naderende dood wordt 

versterkt door het trage tempo waarmee de vampier de trap bestijgt. Hij heeft zijn 

doel bereikt: de vrouw die hij al sinds het begin van de film begeert. Ook het publiek 

weet wat er gaat gebeuren, maar door het uit te stellen wordt extra spanning 

opgebouwd.  
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figuur 4: Schaduw en contrast in Nosferatu. 

 
Ook in Metropolis wordt, in mindere mate, gebruik gemaakt van Expressionistische 

belichting. Een voorbeeld hiervan zien we in de scène waarin Rotwang Maria 

achtervolgt door de catacomben van de stad (zie figuur 5). Het beeld van Maria’s 

schaduw tegen de doodlopende wand in de grot geeft de uitzichtloosheid van haar 

situatie, en daarmee de uitzichtloosheid van de arbeiders, die haar als hun messias 

beschouwen, weer en versterkt de angstgevoelens die Maria, mede door de 

overdreven acteerstijl, toch al duidelijk ten tonele spreidt. 

 

Het is overigens te eenvoudig om het gebruik van prominent aanwezige, al dan niet 

vertekende, schaduwen – en de belichting die daarbij komt kijken – als puur 

Expressionistisch stijlmiddel aan te duiden. Thompson geeft aan dat deze vorm van 

belichting gedurende de jaren ’10 steeds meer gebruikelijk werd in Hollywood, waar 

Europese filmstudio’s er pas vanaf de jaren ’20 mee begonnen te experimenteren. In 

Duitsland zou het tot omstreeks 1922 duren totdat deze manier van belichten 

gebruikelijk werd.70  

 

Eisner was zich bewust van het feit dat deze, voor Expressionistisch gehouden, stijl 

van belichten zijn oorsprong elders heeft. Ze ziet deze oorsprong echter niet in 

Hollywoodproducties uit de jaren ’10. Volgens haar zijn deze chiaroscuro-effecten 

voornamelijk  afkomstig van de Duitse theatermaker Max Reinhardt, die in de jaren 

1907 t/m 1919 gezien kon worden als de ‘Kaiser’ van de Berlijnse theaterwereld. Niet 

alleen was een groot deel van de belangrijkste acteurs (zoals Paul Wegener, Conrad 

Veidt, Emil Jannings en Werner Krauss), in Duitse films vanaf 1913 afkomstig uit zijn 

theatergroep71, toen de cinema zich als kunstvorm begon te ontwikkelen, werden – 

doordat zoveel mensen in de filmindustrie een ‘verleden’ bij Reinhardt hadden – 

                                                             
70 Thompson, p. 134/135 
71 Eisner, p. 44 
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veel van de door hem ‘uitgevonden’ effecten (zoals het gebruik van chiaroscuro), 

overgenomen in films.72 Ook zag Eisner connecties met een groep (voornamelijk) 

Deense filmregisseurs, waaronder Stellan Rye en Holger Madsen, die in de jaren ’10 

in Duitsland kwamen werken.73 

 

 
figuur 5: Uitzichtloosheid en angst in Metropolis. 

 
Hoewel Eisner zich bewust is van het feit dat op zijn minst een aantal van de 

stijlmiddelen die men primair met de Expressionistische film is gaan associëren hun 

oorsrprong elders hebben, doet ze niet echt een poging om deze misverstanden recht 

te zetten. Iets wat zowel Thomas Elsaesser als Barry Salt wel doen. Zo geeft Elsaesser 

aan dat ‘Expressionistische’ belichting ook wel bekend stond als Rembrandt lighting; 

fireside lighitng of Lasky lighting74. In zijn From Caligari to Who? stelt Barry Salt dat, 

buiten de door Eisner al genoemde Deense regisseurs, ook andere filmmakers in die 

tijd al gebruik maakten van zogenaamde chiaroscuro effecten (het gebruik van grote 

contrasten in licht en donker binnen een shot). In en buiten Denemarken waren er 

veel meer regisseurs die gebruik maakten van dit stijlmiddel.75 Salt geeft bovendien 

aan dat dergelijke stijlmiddelen beter niet als Expressionistisch kunnen worden 

aangeduid: 

 

“No doubt you are thinking of things like extreme angles and looming 

shadows. But these would be better described as expressivist features since 

they had already appeared and begun to develop well before the 20s in 

American and Danish cinema, and had no real connection with the rise of 

Expressionist art.”76 

 
                                                             
72 Eisner, p. 47 
73 Ibidem. 
74 Elsaesser, Weimar Cinema and After. p. 426 
75 Salt, Barry, From Caligari to Who? In: Sight and Sound, 48:2 (1979: Spring) 119-123. p. 120  
76 Salt, p. 120 
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Dergelijke expressivistische effecten waren voor het eerst te zien in films van de al 

eerder genoemde Deense regisseurs Rye en Madsen, alsmede bij een aantal 

landgenoten als Benjamin Christensen en August Blom. Bovendien waren er 

tegelijkertijd ook in de Verenigde Staten regisseurs die deze elementen toepasten in 

hun films, waaronder Cecil B. DeMille.77 

 

Salt levert kritiek op de manier waarop de laatste decennia gedacht en geschreven is 

over de Duitse cinema van de jaren ’20. Het lijkt er, volgens Salt, op dat iedereen die 

zich met dit onderwerp bezig heeft gehouden, al dan niet voor het gemak en omdat 

het de punten die men wilde maken ondersteunde, de door hem genoemde zaken 

over het hoofd zag, waardoor de door Salt als expressivistische elementen 

aangeduide elementen altijd, ten onrechte, als voornamelijk Expressionistische 

kenmerken beschouwd zijn.78  

 

Hoewel Salts kritiek op Kracauer voor het grootste deel zeer ongenuanceerd is79, is ze 

op bepaalde punten wel degelijk correct. Zo geeft ook Eric Rentschler aan dat 

Kracauer in From Caligari to Hitler, hoewel hij wel degelijk goede punten brengt80, 

bepaalde belangrijke zaken links laat liggen wanneer dit beter uitkomt voor het 

overbrengen van zijn standpunt.81 

 

 

3.2.3. De Expressionistische acteerstijl 

 

Eisner besteedt in The Haunted Screen aandacht aan het acteerwerk in 

Expressionistische films. Een uitleg omtrent de overdreven acteerstijl in deze films 

was volgens haar noodzakelijk, omdat deze acteerstijl bij een modern publiek 

dikwijls op de lachspieren werkte.82 Haar uitleg grijpt terug naar het 

Expressionistische theater, waar de Expressionistische (film)acteerstijl zijn oorsprong 

heeft. Ze geeft de visies en ervaringen weer van een aantal theatermakers en acteurs, 

waarna ze de vertaalslag naar film maakt; een vertaalslag die niet direct kan zijn, 

gezien het feit dat er in het Expressionistisch theater gebruik werd gemaakt van tekst 

en dialogen, waar dat bij film in die tijd nog niet mogelijk was. De Expressionistische 

toneelschrijver Paul Kornfeld stelt dat acteurs niet naar realisme moeten streven: het 

                                                             
77 Ibidem 
78 Ibidem 
79 Zie Salt, p. 122/123 
80 Renstschler, Eric, Mountains and Modernity: Relocating the Bergfilm. In: New German 
Critique, No. 51, Special Issue on Weimar Mass Culture (Autumn, 1990), 137-161 (p. 160) 
81 Ibidem. p. 140/141 
82 Eisner, p. 137-140 
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doen van research voor het spelen van een personage is onnodig. Tevens moeten 

acteurs de durf hebben om woord en gebaar te gebruiken op een manier zoals dat in 

het dagelijks leven nooit zou voorkomen; uitvergroten is hierbij het voornaamste 

devies.83 

Omdat er in Expressionistische films geen sprake was van geluid moesten emoties in 

film op een andere manier worden overgebracht. Dit werd voornamelijk gedaan 

door middel van sterk overdreven mimiek en gestiek, abrupt afgebroken 

bewegingen enzovoorts.84 Voorbeelden van een dergelijke overdreven acteerstijl zijn 

hieronder terug te zien in een aantal afbeeldingen (zie figuur 6 t/m 8). 

 

 
figuur 6: Mimiek en gestiek in Caligari: angst. 

 

figuur 7: Graaf Orlok’s sterfscène in Nosferatu 

                                                             
83 Eisner, p. 141 
84 Ibidem, p. 141-144 
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figuur 8: Mimiek en gestiek in Metropolis: woede/begeestering 

 

 

3.2.4. Thematiek 

 

Een ander element, waardoor een film als deels Expressionistisch beschouwd kan 

worden, is de thematiek. In Metropolis geeft Elsaesser aan dat deze doorgaans niet als 

Expressionistisch beschouwde film toch als zodanig gezien kan worden. Hij verwijst 

hierbij niet alleen naar de Expressionistische elementen die in de film zijn terug te 

vinden, zoals het huis van de wetenschapper Rotwang, maar ook naar de thematiek 

en boodschap die door de film wordt uitgedragen. Zo zegt Elsaesser over de door 

Fritz Lang’s echtgenote Thea von Harbou geschreven roman Metropolis, waarop de 

film is gebaseerd:  

 

“Expressionist also by virtue of its theme of redemption, the novel blends to 

Western archetypes, the seeker-hero Oedipus, and the sacrificial hero Jesus 

and the Pietà. (...) In its cultural memory, the film is a sponge, soaking up as 

much ideological and somatic material as the disaster of the First World War 

and its political aftermath – the failed revolution on the left and the 

resentment of an unjust peace on the right – had left behind as debris and 

ferment. Therefore, the fantasies had to be millennial and apocalyptic: Joh 

Fredersen’s guilt and conversion, his son Freder’s eye-witness accounts of 

dehumanisation and destruction and Maria’s self-sacrifice are key features of 

the plot. These redemptive yearnings had been prominent in the 

Expressionist literature and had fuelled the utopian revolutionary politics of 

the earlier part of the decade.”85  

 

                                                             
85 Elsaesser, Thomas, Metropolis. London: British Film Institute, 2000. p. 13-20 



Doctoraalscriptie                                                                                           Thijs Remmers (9923381) 
From Caligari to Corpse Bride?                                                                Begeleider: dr. Jim Hurley 
 

 38

Terugkerend naar Caligari is het gerechtvaardigd de vraag te stellen waarom juist 

deze film, vanaf het moment dat hij uitkwam tot op de dag van vandaag, critici zo 

gefascineerd en geïnspireerd heeft. Volgens Elsaesser kan Caligari zelfs gezien 

worden als een sonde, die men steeds weer kan laten zakken in “... the turbulent 

waters of its time.”86: de turbulente naoorlogse jaren waar de film een product van is. 

Caligari is er zelfs in geslaagd deze turbulente tijden dusdanig te vangen, te 

kanaliseren dat de film ze als het ware in bedwang houdt.87 Bovendien lijkt alle 

onduidelijkheid omtrent de productiegeschiedenis van de film als het ware voort te 

komen uit de verwarrende en steeds veranderende machtsrelaties binnen Caligari 

zelf.88 Elsaesser gaat verder met aan te geven wat, in deze context, de functie van het 

Expressionisme in Caligari was: 

 

“Here the function of ‘Expressionism’ was to establish a historical imaginary: 

a mirror style in which the negative image one thinks or knows that the Other 

has of oneself could be reversed-out. Acting or re-acting accordingly, Dr 

Caligari mobilises Germany’s cultural patrimony (i.e. romanticism) and avant-

garde credibility in the medium of high art (Expressionism) as ‘propaganda’ 

or ‘camouflage’ in another medium (the cinema), for the purposes of 

(national or commercial) self-promotion. But inside this cross-cultural mirror 

construction that was Dr Caligari, foreign audiences could, if they so wished, 

‘recognise’ the evil, mad doctor, thus confirming the negative image of Allied 

war propaganda, which the positive associations of the high-art style did not 

disavow or displace, but merely placed in an infinitely reversible frame, by 

allegorising it in the nested narrative of the flashback prologue, which forever 

vacillates between two interpretations: the story of a mild-mannered doctor 

and his mad (or simulating) patient, or that of the sane patient, criminally 

imprisoned by a malevolent hypnotist.”89 

 

De mogelijke interpretaties en functies van een film als Caligari blijken dus net zo 

uiteenlopend en variabel te zijn als die van de (film)stroming waarvan de film als 

schoolvoorbeeld wordt gezien: het Expressionisme, danwel de Expressionistische 

film. 

 

 

 

                                                             
86 Elsaesser, Weimar Cinema and After. p. 62 
87 Ibidem. 
88 Ibidem, p. 62/63 
89 Ibidem, p. 63 
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3.3. Interpretatie en functies 

 

Siegfried Kracauer geeft in From Caligari to Hitler een interpretatie van zowel het  

originele script voor Caligari als van de film zelf. Het grootste verschil tussen deze 

twee versies zit hem in het frame narrative, dat buiten de wil van scenarioschrijvers 

Janowitz en Mayer om zou zijn toegevoegd.90 Het oorspronkelijke script – dus 

zonder frame narrative – kan volgens Kracauer gezien worden als een revolutionair 

getint werk: Mayer’s en Janowitz’ afkeer van elke vorm van bureaucratie en 

autoriteit komt duidelijk naar voren: 

 

“In it (...) he [Janowitz] and Carl Meyer half-intentionally stigmatized the 

omnipotence of a state authority manifesting itself in universal conscription 

and declarations of war. The German war government seemed to the authors 

the prototype of such voracious authority. (...) The character of Caligari 

embodies these tendencies; he stands for an unlimited authority that idolizes 

power as such, and, to satisfy its lust for domination, ruthlessly violates all 

human rights and values. Functioning as a mere instrument, Cesare is not so 

much a guilty murderer as Caligari’s innocent victim. According to the 

pacifist-minded Janowitz, they had created Cesare with the dim design of 

portraying the common man who, under the pressure of compulsory military 

service, is drilled to kill an be killed.”91  

 

Deze afkeer van en kritiek op iedere vorm van autoriteit is terug te zien in de scène 

waarin Dr. Caligari bij het gemeentehuis een vergunning gaat aanvragen om met zijn 

slaapwandelaar op de kermis in het stadje te mogen staan. De ambtenaar torent, 

gezeten aan een extra hoog bureau op een extra hoge stoel, hoog boven Caligari uit 

(zie figuur 9) . De absurd hoge positie van de ambtenaar symboliseert de macht die 

hij heeft.92 

                                                             
90 Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1966. p. 66  
91 Ibidem, p. 64/65 
92 Ibidem, p. 70 
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figuur 9: Macht en autoriteit gesymboliseerd in Caligari. 

 

Janowitz en Mayer waren totaal niet te spreken over de toevoeging van het frame 

narrative in de uiteindelijke versie van Caligari, omdat dit hun intenties schaadde, zo 

niet compleet omdraaide93; dit betekent echter niet dat de oorspronkelijke 

revolutionaire boodschap van de film totaal verloren is gegaan: 

 

“Even though Caligari had become a conformist film, it preserved and 

emphasized this revolutionary story – as a madman’s fantasy. (...) In this way 

Wiene’s film does suggest that during their retreat into themselves the 

Germans were stirred to reconsider their traditional belief in authority. Down 

to the bulk of social democratic workers they refrained from revolutionary 

action; yet at the same time a psychological revolution seems to have 

prepared itself in the depth of the collective soul. The film reflects this double 

aspect of German life by coupling a reality in which Caligari’s authority 

triumphs with a hallucination in which the same authority is overthrown.”94  

 

Hier houdt Kracauer het niet bij. Hij gaat verder door een verband te leggen tussen 

de ‘mad scientist’95 Caligari en Hitler; volgens Kracauer kan het personage Dr. 

Caligari gezien worden als een soort ‘voorspelling’ van Adolf Hitler:  

 

“This dreamlike reasoning penetrates Dr. Caligari to the core by conceiving 

him as (...) a premonition of Hitler. Caligari is a very specific premonition in 

the sense that he uses hypnotic power to force his will upon his tool – a 

technique foreshadowing, in content and purpose, that manipulation of the 

soul which Hitler was the first to practice on a gigantic scale.”96  

                                                             
93 Kracauer, p. 66 
94 Ibidem, p.67 
95 Vgl. Elsaesser, Weimar Cinema and After. p. 63 
96 Kracauer, p. 71 
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Kracauer’s argument dat Janowitz en Mayer op een haast bovennatuurlijke wijze de 

opkomst van Hitler en het Nazisme voorzagen, is op zijn minst vergezocht te 

noemen: niet alleen kwam Hitler’s NSDAP pas  in 1933 – 13 jaar na het uitkomen van 

Caligari – aan de macht, het idee van een dergelijk soort helderziendheid is absurd te 

noemen en op geen enkele manier wetenschappelijk te staven of bewijzen. Dit is dan 

ook een belangrijk deel van de kritiek die Elsaesser uit op Kracauer (en overigens 

ook op Eisner): hun argumenten zijn teveel die van buitenstaanders die terugkijken 

op een bepaalde periode: 

 

“As with the films they so prominently featured, the sensationalist slant has 

paid off in recognition value, but it has also given their interpretations a 

certain mirror illusion of intuitive truth, making one at times forget that this 

perspective alignment is one that imposes itself only with hindsight: in this 

instance, the view of insiders looking back and of outsiders looking in, as 

much in sorrow and pain as in anger. (...) From Caligari to Hitler boldly 

suggests that the madmen, machine men, tyrants, supermen and charlatans 

populating the German screen from the end of the First World War onwards 

are the prototypes of those madmen, charlatans and tyrants who took 

Germany, Europe and finally most of the rest of the world, into another 

disastrous war. (...) In other words, and once more with considerable 

hindsight, one can discern in these influential texts certain kinds of mirror 

relations at work, providing an occasion for recognition/miscognition effects, 

which in turn favoured discourses and perspectives on their subject that 

necessarily occluded other, equally well-founded film-historical approaches 

and film-aesthetic evaluations, or at any rate, they made these others more 

difficult to articulate.”97 

 

Elsaesser verwijst hierbij naar een ander, eveneens door een Duitse emigrant kort na 

de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd, boek: H.H. Wollenberg’s Fifty Years of 

German Film, gepubliceerd in 1947. Wollenberg schrijft in zijn boek een voornamelijk 

economische, productiegeoriënteerde geschiedenis van de Duitse film98, waarin hij 

stelt dat het idee dat een groot deel van de films uit de golden age van Weimar cinema 

over bovennatuurlijke thema’s handelde (een gedachte die ook Eisner en Kracauer 

aanhangen), gebaseerd is op een misverstand. Slechts een klein aantal van de vele 

films uit het Weimar tijdperk hebben deze periode overleefd en worden nog steeds 

                                                             
97 Elsaesser, Weimar Cinema and After. p. 20-22 
98 Ibidem, p. 22 
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vertoond. Het is volgens Wollenberg een grote vergissing dit kleine aantal 

‘meesterwerken’ als representatief voor de gehele Weimar cinema te beschouwen.99 

 

Deze kritiek op het werk van Eisner en Kracauer (al kan van Wollenberg, hoewel hij 

het met beiden niet eens is, moeilijk gezegd worden dat hij kritiek op hun werk 

leverde, gezien het feit dat zijn Fifty Years of German Film nagenoeg tegelijk met From 

Caligari to Hitler en voor The Haunted Screen verscheen) komt grotendeels overeen 

met de, zij het minder genuanceerd gebrachte, kritiek die Barry Salt in From Caligari 

to Who? ook uitte op (voornamelijk) From Caligari to Hitler. Ook windt Salt zich erg 

op over het feit dat Kracauer bepaalde films en feiten over het hoofd lijkt te zien, 

omdat deze zijn argumenten niet ondersteunen.100 

 

Overigens geeft Eisenstein in Film Form een interpretatie van films als Caligari, 

Nosferatu en Die Strasse die deels overeenkomt met de voorspellende interpretatie die 

Kracauer aan Caligari meegeeft. Eisenstein blijft hierin echter realistisch: hij ziet hoe 

de makers van deze films, geleid door de angsten en onzekerheden die voortkomen 

uit de politieke en economische context waarin de films gemaakt zijn, een 

pessimistisch beeld uitdragen met betrekking tot de toekomst.101 Eisenstein laat 

hierbij echter wijselijk de, door Kracauer aangehaalde, haast bovennatuurlijke 

voorspellende gave van deze films achterwege. 

 

Ook in andere Expressionistische films hebben de Expressionistische elementen een 

duidelijke functie. Zo schetst Gilberto Perez in zijn The Material Ghost: Films and their 

Medium een uitgebreid beeld van de functies die de verschillende Expressionistische 

elementen in Nosferatu hebben.102  

                                                             
99 H.H. Wollenberg, Fifty Years of German Film. London: Falcon Press, 1947. p. 19. Geciteerd in: 
Elsaesser, Weimar Cinema and After, p. 22 
100 Salt, p. 122/123 
101 Eisenstein, Sergei, Film Form (vert. Jay Leyda). London: Dennis Dobson LTD., 1951. p. 203 
102 Perez, Gilberto, The Material Ghost: Films and their Medium. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1998. p. 123-148  
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figuur 10: Deuropening als doodskist in Nosferatu 

 
Graaf Orlok symboliseert de onvermijdelijkheid van de dood.103 In een aantal shots is 

te zien hoe deze vampier in een deuropening of onder een boog staat. Het is niet 

moeilijk hier een connectie te zien tussen de deuropening of boog en een doodskist 

(zie figuur 10), in andere gevallen zijn de twee (boog/deuropening en doodskist) 

samen in één shot te zien (figuur 11).  

 
figuur 11: Poort én doodskist in Nosferatu. 

 
In shots waarin de vampier in beeld is in combinatie met bogen/deuropeningen 

en/of doodskisten wordt het beeld van een onvermijdelijke dood alleen nog maar 

versterkt: 

 

“As the vampire enters the room the arch of the door fits him exactly like a 

coffin. Here the film brings into decisive alignment two of its central motifs, 

the arch and the coffin, the one bounding life’s passages, the other the final 

                                                             
103 Perez, Gilberto, The Material Ghost: Films and their Medium. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1998. p. 127  
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destination, their congruence reverberating throughout with the disturbing 

recognition that each passage in life is a passage toward death.”104 

 

 

3.4. Conclusies. 

 

Terugkijkend kunnen we opmaken dat, ondanks het feit dat er veel en fel 

gediscussieerd kan worden en wordt over de precieze inhoud van de term 

‘Expressionistische film’ (zoals ook is gebleken dat Expressionisme an sich een verre 

van eenduidige term is), er toch een aantal elementen zijn waaraan af te lezen is of 

een film al dan niet (gedeeltelijk) als Expressionistisch beschouwd kan worden: 

 

• Verstoord perspectief, verstoorde verhoudingen en hoeken. 

• Gebruik van sterke contrasten (chiaroscuro) en schaduwen. 

• Een Expressionistische acteerstijl.  

• Expressionistische thematiek. 

 

Hoewel niet al deze elementen uniek zijn voor Expressionistische film, kunnen ze 

wel voor dit doel gebruikt worden: de films die gebruikt worden als voorbeelden 

van Expressionistische films herbergen allemaal één of meerdere van deze 

kenmerken in zich. Bovendien komen veel van de elementen die niet als puur 

Expressionistisch beschouwd kunnen worden – zoals het gebruik van chiaroscuro; 

verstoorde verhoudingen en vertekend perspectief – ook voor in andere 

Expressionistische kunstwerken. 

Ook is gebleken dat de functies van deze Expressionistische elementen in 

Expressionistische films doorgaans niet veel verschillen van de functies die deze 

elementen bij ‘regulier’ Expressionisme hebben: ook hier is sprake van een innerlijk 

gevoel dat veruiterlijkt wordt. Uiteraard is het ook de bedoeling dat deze gevoelens 

overgedragen worden aan het publiek. Wel is het zo dat men in het geval van 

‘statisch’ Expressionisme meer zekerheid heeft dat het gevoel dat overgebracht 

wordt dat van de kunstenaar is en het niet ‘slechts’ de emoties van (één van de) 

personages betreft. Het is echter niet vergezocht om te stellen dat minstens een deel 

van de emoties die worden overgebracht door de personages in Expressionistische 

films overeenkomt met de boodschap die de maker over wil brengen. 

 

                                                             
104 Perez, p. 129 
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Bovendien is er – zoals we hebben gezien in interpretaties van Caligari en Metropolis – 

sprake van maatschappijkritiek. Een functie die Expressionistische elementen in film 

wel hebben, maar in andere kunstvormen niet, is een (deels) commerciële functie. 

Zoals we hebben gezien bij Thompson, werden Expressionistische films en 

Expressionistische elementen in films ook gebruikt om deze films een ‘aura’ van high 

culture mee te geven. Op deze manier hoopte men, zowel in binnen- als in 

buitenland, een groter en breder publiek naar de bioscopen te lokken. 

 

De vier hierboven genoemde ‘hoofdbestanddelen’ van de Expressionistische film 

zullen mee worden genomen in de analyse van Burton’s films: er zal gekeken 

worden naar de aanwezigheid van deze elementen in zijn werk. Tevens zal 

onderzocht worden wat de functie van deze elementen is.  
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4. SELECTIE UIT HET OEUVRE VAN TIM BURTON 

 

4.1. Inleiding 

 

Zoals in de inleiding al gezegd, is het noodzakelijk een keuze te maken uit het 

oeuvre van Tim Burton. Dit om ervoor te zorgen dat het onderzoek niet te 

omvangrijk en dus onuitvoerbaar wordt. Gezien de beschikbare tijd is het 

onmogelijk om Burton’s gehele oeuvre, bestaande uit twaalf feature films en een 

aantal korte(re) werken, te analyseren.105 Bovendien is een aantal van Burton’s 

vroege korte films niet of nauwelijks meer verkrijgbaar.  

 

Streven in het maken van deze selectie uit Burton’s werk is het geven van een zo 

goed mogelijk overzicht. Uitgangspunt is om dit overzicht in een selectie van drie 

feature films te geven. Bij het selecteren van deze films is het uitgangspunt het geven 

van een goede indruk van de ontwikkeling die Burton’s werk in zijn carrière (Burton 

regisseerde in 1985 zijn eerste speelfilm: Pee-Wee’s Big Adventure; in 2005 kwamen 

van zijn hand Corpse Bride en Charlie and the Chocolate Factory uit) te geven. Om dit te 

bewerkstelligen is het noodzakelijk op een aantal dingen te letten. 

 

Allereerst is het belangrijk een chronologisch overzicht van Burton’s carrière te 

geven, zodat we de ontwikkeling die Burton’s werk heeft doorgemaakt goed 

zichtbaar kunnen maken. Dit geeft een evenredige verdeling tussen het vroege en het 

recente werk van Burton, waardoor we een zo goed mogelijk overzicht krijgen van 

de ontwikkeling die Burton’s werk gedurende zijn nu al ruim 20 jaar durende 

carrière heeft doorgemaakt.  

 

Uiteraard is het noodzakelijk dat de gekozen films duidelijk aan te wijzen 

Expressionistische elementen bevatten. 

 

 

4.2. Animatie en Batman 

 

Gezien Burton’s achtergrond in animatie en het feit dat hij nauw betrokken is 

geweest bij de totstandkoming van een aantal (gedeeltelijk) stop-motion 

animatiefilms, zij het als regisseur, zij het als producent, is het zaak dit ook in de 

selectie tot uiting te laten komen. Er zal derhalve ruimte moeten worden ingeruimd 

                                                             
105 Voor een volledige filmografie zie: <http://imdb.com/name/nm0000318/#director>. 
Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007 
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voor Corpse Bride. De keuze voor deze film ligt in deze context het meest voor de 

hand. Hoewel The Nightmare Before Christmas (volledige titel Tim Burton’s The 

Nightmare Before Christmas)  als film waarschijnlijk bekender is dan Corpse Bride en 

ook veelal met Burton wordt geassocieerd, heeft Burton deze film niet geregisseerd. 

Wel is hij als producent bij de film betrokken geweest en heeft hij het gedicht 

geschreven waar de film op gebaseerd is.  Aangezien dit onderzoek zich richt op 

Burton’s werk als regisseur, is het niet mogelijk om The Nightmare Before Christmas in 

de selectie op te nemen. 

Verder is het niet meer dan logisch om één van de twee Batman-films die Burton 

regisseerde te selecteren. Deze twee films vormen een belangrijk aandeel in het eerste 

deel van Burton’s carrière. Bovendien is het opvallend te noemen dat Warner Bros. 

de nog jonge en redelijk onbekende Burton een groot project als Batman liet 

regisseren. Batman was immers pas Burton’s derde feature, na Pee-Wee’s Big Adventure 

en Beetlejuice, die het allebei (onverwacht) goed deden in de (Amerikaanse) 

bioscopen. Zo bracht Beetlejuice alleen al in de eerste twee weken 32 miljoen dollar 

op.106 Bij het maken van een keuze tussen de twee Batman-films die Burton 

geregisseerd heeft (Batman en Batman Returns), is uitgegaan van hoe Burton zelf 

tegen beide films aankeek. In interviews heeft hij meermaals gezegd dat hij Batman 

als zijn minst persoonlijke film beschouwt, de film waar hij zelf de minste band mee 

heeft: 

“While Burton was in Europe promoting the release of Edward Scissorhands, 

he admitted that Batman was the one movie of his that he didn’t feel close to 

and when, in 1991, he finally decided to direct the sequel, it was to enable 

him to connect with the material again.”107  

Hieruit kunnen we opmaken dat Burton een diepere connectie voelde met Batman 

Returns dan met Batman. Burton zelf zegt over Batman Returns:  

“And I realized I really like this material: I like Batman, I like Catwoman, I 

like The Penguin, I like their world. It’s a good canvas of characters. I like 

their duality. And the thing I really liked about Batman as a comic book 

property was that they’re all fucked-up characters – that’s what’s so beautiful 

about them. Unlike other comics, they’re just all fucked, the villains and 

Batman.”108 

                                                             
106 Salisbury, Mark (ed.), Burton on Burton. London: Faber and Faber, 2006. p. 68  
107 Ibidem, p. 102 
108 Ibidem, p. 103 
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Gezien het feit dat het er in het Expressionisme vooral draait om het veruiterlijken 

van een (innerlijk) gevoel in een kunstwerk109, is het voor dit onderzoek het meest 

interessant om Batman Returns op te nemen in de selectie. Immers: een filmregisseur 

zal meer van zichzelf kwijt kunnen in materiaal waar hij een sterke(re) band voelt. 

De kans is groter dat wat we op het scherm zien een veruiterlijking van een 

(innerlijk) gevoel is. In een interview naar aanleiding van zijn debuutfilm Pee-Wee’s 

Big Adventure heeft Burton al eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het voor hem is 

een connectie te voelen met het materiaal en de hoofdpersoon: 

“I’ve always felt close to all the characters in my films. I’ve always felt I had to 

be, because when you’re doing something you’re putting your life into it, and 

there has to be aspects to all the characters that are either a part of you, or 

something you can relate to, or something that is symbolic of something 

inside you. I have to connect.”110 

Hiermee hebben is de keuze voor twee van de drie films uit de selectie gemaakt. 

(Batman Returns en Corpse Bride).  De eerste van de twee is afkomstig uit het vroege 

deel van Burton’s carrière (het eerste decennium), terwijl Corpse Bride juist één van 

Burton’s meest recente films is. Bovendien zijn in zowel Batman Returns als in Corpse 

Bride duidelijk Expressionistische (of Expressionistisch ogende) elementen aan te 

wijzen.  

 

4.3. 1993 t/m 2000 

Buiten het verkrijgen van balans wat betreft het soort films (grote studioproducties, 

animatie, meer persoonlijke projecten), is het ook erg belangrijk een goed 

chronologisch overzicht te geven van Burton’s oeuvre. Voor een selectie die zo klein 

is als deze, betekent in grote dit dat lijnen dat elke film uit een andere periode van 

Burton’s carrière zal moeten komen. Gezien het feit dat Burton’s eerste film, Pee 

Wee’s Big Adventure, uitkwam in 1985; zijn laatste films, Charlie and the Chocolate 

Factory en Corpse Bride twintig jaar later, in 2005 werden uitgebracht en omdat de 

selectie drie films zal bevatten, lijkt het logisch Burton’s oeuvre in drie delen te 

verdelen. Uit elk van deze ‘fases’ zal één film in de selectie opgenomen worden. 

Omdat Burton’s actieve carrière als regisseur, zoals hierboven aangegeven, ruwweg 

twintig jaar beslaat, ligt het het meest voor de hand om iedere fase van zijn carrière 
                                                             
109 Garncarz, Joseph. “Art and Industry. German cinema of the 1920s.” The Silent Cinema 
Reader. Eds. Lee Grieveson & Paul Krämer. London: Routledge, 2004. p. 394 
110 Salisbury, p. 44 
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uit te gaan van een periode van zes à zeven jaar. Door uit elke periode één film te 

kiezen, kunnen we eventuele ontwikkelingen die Burton gedurende zijn carrière 

heeft doorgemaakt duidelijk aan het licht brengen. Deze indeling komt er als volgt 

uit te zien: 

• 1985 t/m 1992: Pee Wee’s Big Adventure; Beetlejuice; Batman; Edward 

Scissorhands en Batman Returns. 

• 1993 t/m 1999: The Nightmare Before Christmas (producer, geregisseerd door 

Henry Selick); Ed Wood; Mars Attacks! en Sleepy Hollow. 

• 2000 t/m heden: Planet of the Apes; Big Fish; Charlie and the Chocolate Factory en 

Corpse Bride.   

Zoals hierboven al vermeld, valt The Nightmare Before Christmas af vanwege het feit 

dat deze film niet is geregisseerd door Burton. Verder is duidelijk geworden dat voor 

zowel de eerste als de laatste periode al een film in de selectie is opgenomen. 

Bovendien bevatten beide films zichtbare Expressionistische kenmerken en 

representeren deze twee films een ander aspect van het oeuvre van Tim Burton. 

Batman Returns representeert de grote studioproducties, de Hollywood blockbusters, 

die Burton, ondanks zijn afkeer van het studiosysteem111, een aantal heeft 

geregisseerd: Batman, Batman Returns en Planet of the Apes.  

Corpse Bride representeert een aantal aspecten van Burton’s werk. Allereerst is de film 

een voorbeeld van Burton’s achtergrond in (stop-motion) animatie en de 

betrokkenheid die hij nog steeds bij het genre heeft: hij is begonnen als animator bij 

Disney en is gedurende zijn carrière betrokken geweest bij een aantal projecten 

waarbij (stop-motion) animatie een rol speelde. Eén van de bekendste voorbeelden 

hiervan is natuurlijk The Nightmare Before Christmas, waarbij Burton onder andere 

optrad als producent en schrijver van het gedicht waar de film op gebaseerd is. In 

1982, toen Burton nog werkzaam was bij Disney, schreef en regisseerde hij de korte 

stop-motion animatiefilm Vincent. Verder is Burton door de jaren heen als producent 

(de tv-serie Family Dog; Cabin Boy; James and the Giant Peach) en als regisseur en 

schrijver (The World of Stainboy) betrokken geweest bij projecten waarin animatie een 

belangrijke rol speelde.112 Verder is Corpse Bride een voorbeeld van een project wat 

Burton zelf erg graag wilde doen en wat lang geduurd heeft om het van de grond te 

krijgen.113 

                                                             
111 Salisbury, p. 189 
112 <http://imdb.com/name/nm0000318/#director> (laatst geraadpleegd op 25 juni 2007) 
113 Salisbury, p. 247-250 
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De laatste film uit de selectie zal, in overeenstemming met het bovenstaande, 

afkomstig moeten zijn uit het middelste deel van Burton’s oeuvre: de periode 1993-

2000. Zoals al eerder is aangegeven, kan The Nightmare Before Christmas geen deel 

uitmaken van de selectie, omdat deze film niet geregisseerd is door Burton. Hierdoor 

blijven er drie films over die in aanmerking komen voor de laatste plek in de selectie: 

Ed Wood; Mars Attacks! en Sleepy Hollow. 

Van deze drie films is Sleepy Hollow de enige die duidelijk aanwijsbare 

Expressionistische elementen bevat. Hoewel Ed Wood in zwart-wit gedraaid is, is de 

visuele stijl van deze film voornamelijk realistisch te noemen: in décors en dergelijke 

zijn geen verstoorde verhoudingen of andere vertekeningen en vervormingen te 

zien. Voor deze stijl is gekozen om aan te sluiten op de tijd waarin Ed Wood leefde 

en werkte, zoals Burton zelf aan heeft gegeven: 

“You want to do what’s right for the material and the movie, and this was a 

movie that had to be in black and white. Everybody should have the 

opportunity to say this movie would be better in colour, and then you think 

about colour. But if it shouldn’t be in colour, well then don’t make it in 

colour. It’s the same way Frankenweenie should be in black and white, Vincent 

should be in black and white, Beetlejuice should be in colour, Pee-Wee’s Big 

Adventure colour, Batman colour. It really should be whatever’s best for the 

movie.”114 

Ook in Mars Attacks! zijn geen Expressionistische elementen aan te wijzen. Wel 

wordt in deze film volop verwezen naar Science Fiction en horrorfilms uit 

(voornamelijk) de jaren ’50 en ’60. Mars Attacks! kan dan ook gezien worden al seen 

hommage aan deze films, die Burton als kind al graag zag: 

“Yeah, those 1950s invasion movies, they were the inspiration for it, although 

I never thought of Mars Attacks! being like 'a science-fiction film' because I 

always feel real science fiction is, in some ways, more serious. With those 

1950s films, I mean there's a lot of ones I remember being great... I remember 

one I loved was Target Earth and then seeing it again I couldn't believe it was 

so bad.”115  

Door het (nagenoeg) ontbreken van Expressionistische elementen in Ed Wood en 

Mars Attacks! ligt het voor de hand dat Sleepy Hollow, waarin deze elementen wel aan 

                                                             
114 Salisbury, p. 137 
115 Ibidem, p. 146 



Doctoraalscriptie                                                                                           Thijs Remmers (9923381) 
From Caligari to Corpse Bride?                                                                Begeleider: dr. Jim Hurley 
 

 51

te wijzen zijn, opgenomen wordt in de selectie. De selectie uit het oeuvre van Tim 

Burton ziet er, na toevoeging van Sleepy Hollow, als volgt uit: 

• Batman Returns (1992) 

• Sleepy Hollow (1999) 

• Corpse Bride (2005) 
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5. EXPRESSIONISTISCHE ELEMENTEN IN HET WERK VAN TIM BURTON 

 

5.1. Inleiding 

 

In voorgaande hoofdstukken is stap voor stap toegewerkt naar een aantal elementen 

van Expressionistische film, die toepasbaar dienden te zijn op de films van Tim 

Burton. Door een aantal van Burton’s films te analyseren, zal duidelijk worden in 

welke mate deze elementen inderdaad in zijn werk aanwezig zijn en wat de functie 

is die deze elementen uitoefenen.  

 

Zoals al aangegeven in het hoofdstuk over de Duitse Expressionistische film uit de 

Weimar-periode, zijn het de volgende Expressionistische elementen waar in de 

analyse van Burton’s werk voornamelijk op gelet zal worden: 

 

• Verstoord perspectief, verstoorde verhoudingen en hoeken. 

• Gebruik van sterke contrasten (chiaroscuro) en schaduwen. 

• Een Expressionistische acteerstijl.  

• Expressionistische thematiek. 

 

Gezien de omvang van Burton’s oeuvre is het noodzakelijk hieruit een selectie te 

maken: tijd en ruimte om Burton’s gehele oeuvre te behandelen is er in dit onderzoek 

niet. In het voorgaande is al aandacht besteed aan de noodzakelijke selectie uit 

Burton’s oeuvre, hieruit is de volgende selectie voortgekomen: 

 

• Batman Returns (1992) 

• Sleepy Hollow (1999) 

• Corpse Bride (2005; mede geregisseerd door Mike Johnson) 

 

Deze drie films zullen geanalyseerd worden, aan de hand van de hierboven 

genoemde Expressionistische kenmerken. Hierbij zal gekeken worden in welke mate 

de verschillende elementen aanwezig zijn in Burton’s werk en wat de functies zijn 

die deze elementen uitoefenen. In het voorgaande hebben we gezien dat 

Expressionistische elementen verschillende functies (kunnen) hebben.  

 

In Expressionistische kunstwerken staat, in grote lijnen, het veruiterlijken van 

innerlijke gevoelens, en het op deze manier overbrengen van die gevoelens op de 
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kijker, centraal. Het spreekt voor zich dat de gevoelens waar het om gaat enorm 

uiteen kunnen lopen en dat ook doen. Enige nuance is hier dus gewenst. 

 

In het voorgaande is dit onderwerp al uitgebreid aan de orde gekomen. Hierbij is 

gebleken dat voor, onder andere, maatschappijkritiek een belangrijke rol is 

weggelegd binnen het Expressionisme, zowel in Expressionistische film116 als in 

Expressionistische kunst in het algemeen.117 De onderwerpen of personen waartegen 

de kunstenaars zich keren, lopen zeer uiteen: van het laten zien van de zinloosheid 

van oorlog118, tot het uitdragen van een afkeer jegens elke vorm van autoriteit en 

bureaucratie119, tot dystopische visies op een geïndustrialiseerde toekomst120 en de 

daaraan gekoppelde ‘oproep tot bezinning’.121 

 

In het geval van Expressionistische film werd het Expressionisme – of een aantal 

Expressionistisch (aandoende) elementen – ook nog ingezet voor een ander doel: 

productdifferentiatie.122 Door het toevoegen van elementen uit de high culture (in dit 

geval Expressionisme) aan een film, wat hoofdzakelijk een vorm van massacultuur 

(en daarmee low culture) is123, wilde men, zowel op nationaal als internationaal, meer 

publiek naar de bioscopen lokken. Buiten het ‘normale’ bioscooppubliek, de massa, 

probeerde men op deze manier ook de middle class te lokken:  

 

“(...) the idea behind such moves was to enlarge the audience, not to change 

or to restrict it. So the Art content had to be presented and marketed in a way 

that would continue to be attractive to the mass audience, while drawing in 

the more discerning patron.”124 

 

Aan de hand van analyses van de drie, hierboven genoemde, door Tim Burton 

geregisseerde films zal duidelijk gemaakt worden welke Expressionistische 

                                                             
116 Zo beschrijft Kracauer in From Caligari to Hitler de anti-autoritaire lading die Das Kabinett 
des Doktor Caligari volgens hem heeft. Zie: Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler. 
Princeton: Princeton University Press, 1966. p. 66/67   
117 De Haan, Maartje, Expressionisme. In: Surrealisme/Expressionisme: Een confrontatie. 
(Catalogus bij gelijknamige expositie) Brugge/Rotterdam: Stichting Sint Jan/Museum 
Boijmans Van Beuningen, 1999. pp. 31-34. (p.31)    
118 Gordon, Donald, Expressionism: Art and Idea. New Haven: Yale University Press, 1987. pp. 
154-156  
119 Kracauer, p. 64/65 
120 Ebert, Roger, Metropolis. 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19980328/REVIEWS08/4010
10341/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
121 Elsaesser, Thomas, Metropolis. London: British Film Institute, 2000. pp. 13-20 
122 Elsaesser, Thomas, Germany: The Weimar Years. In: Nowell-Smith, Geoffrey (ed.), The 
Oxford History of World Cinema. Oxford: Oxford University Press, 1997. pp 136-151. (p. 144)  
123 Robinson, David, Das Cabinet des Dr. Caligari. London: British Film Institute, 1997. p. 45 
124 Ibidem 



Doctoraalscriptie                                                                                           Thijs Remmers (9923381) 
From Caligari to Corpse Bride?                                                                Begeleider: dr. Jim Hurley 
 

 54

elementen terug te zien zijn in Burton’s oeuvre en welke functies deze elementen 

hierin hebben. 

 

 

5.2. Batman Returns 

 

 Tim Burton heeft in interviews meermaals aangegeven dat hij Batman als één van 

zijn minst persoonlijke films beschouwt. De connectie met het materiaal, die Burton 

zegt nodig te hebben bij het maken van een film125, was in dit geval niet of nauwelijks 

aanwezig: 

 

“It’s the one movie I feel more detached from than the others. (...) I did 

originally feel close to it, but it got away from me a little bit.”126 

 

Het is daarom opvallend te noemen dat Burton er desondanks toch voor koos, zij het 

na lang te hebben getwijfeld127, om Batman Returns te regisseren. Echter, het script 

van Batman Returns bood Burton voldoende aanknopingspunten: de verschillende 

personages en hun achtergronden zorgden voor de, voor Burton noodzakelijke, 

connectie met het materiaal.128  

 

De belangrijkste personages in de film, Batman; Catwoman en The Penguin, zijn stuk 

voor stuk buitenstaanders. Mensen die, om wat voor reden dan ook, niet ‘passen’ in 

de wereld waar ze in leven. Wanneer we naar zijn gehele oeuvre kijken, wordt 

duidelijk zichtbaar dat de buitenstaander en zijn/haar worsteling met het 

buitenstaander zijn een veel voorkomend thema in Burton’s werk is. Van het 

eeuwige kind Pee-Wee in Pee-Wee’s Big Adventure tot Edward Scissorhands en van de 

mislukte filmregisseur Ed Wood tot de als kluizenaar levende chocolademaker in 

Charlie and the Chocolate Factory; allemaal vallen ze op de één of andere manier buiten 

de boot. 

 

Batman en/of Bruce Wayne is eenzaam vanwege een jeugdtrauma: als klein jongetje 

zag Bruce Wayne zijn ouders voor zijn ogen vermoord worden.129 Later, als Bruce 

volwassen is, wordt hij, na lange en intensieve training, de misdaadbestrijder 

Batman. Om wraak te nemen op de misdadiger die hem zijn ouders ontnam en om 

                                                             
125 Salisbury, Mark (ed.), Burton on Burton. London: Faber and Faber, 2006. p. 44  
126 Ibidem, p. 102 
127 Ibidem 
128 Ibidem, p. 103 
129 Brody, Michael, Batman: Psychic Trauma and Its Solution. In: Journal of Popular Culture, 
Spring ’95, Vol. 28 Issue 4. pp. 171-178. (p. 172)  
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ervoor te zorgen dat andere mensen niet mee hoeven te maken wat Bruce Wayne 

heeft doorgemaakt. Wayne kiest voor een de vleermuis als symbool voor zijn 

misdaadbestrijdende praktijken om misdadigers angst aan de jagen: de vleermuis is 

een donker, mysterieus en angstaanjagend dier.130 Door dit alter ego is Bruce 

Wayne/Batman te beschouwen als een gespleten persoonlijkheid.131 

 

Voor Catwoman/Selina Kyle geldt in grote lijnen hetzelfde: ook zij is er door een 

traumatische ervaring (ze wordt door haar baas, Max Shreck, uit het raam van zijn 

kantoor gegooid) toe gekomen zich een alter ego aan te meten om op die manier 

wraak te nemen. Filmrecensent Peter Travers zegt over beide gemaskerde 

personages: 

 

“But the best gimmick is neurosis. Everyone has one. Batman and Catwoman, 

unable to function without dressing up their psychic wounds in fantasy, are a 

disfunctional Romeo and Juliet.”132 

 

Voor The Penguin gaat een heel ander verhaal op. In tegenstelling tot Batman en 

Catwoman is hij daadwerkelijk als freak geboren. Zijn hele leven lang is hij door 

niemand geaccepteerd, na zijn geboorte wordt hij door zijn ouders, met wiegje en al, 

in het water gedumpt. Zijn wiegje drijft via het riool naar het pinguïnverblijf van de 

plaatselijke dierentuin, alwaar hij door de pinguïns opgevoed wordt. Om 33 jaar 

later weer bovengronds te komen, in de hoop eindelijk als mens behandeld te 

worden. 

 

In één van de laatste scènes van de film, het ‘eindgevecht’ tussen Batman en The 

Penguin, bijt deze Batman toe: “You’re just jealous because I’m a genuine freak and 

you have to wear a mask.” Batman’s antwoord hierop – “You might be right.” – 

versterkt het al bestaande beeld van Batman als gekwelde ziel. In de woorden van 

Ken Hanke: 

 

“His [Burton’s] strong identification with characters who are both mentally 

and physically different suggests that this is a moment of personal catharsis. 

Burton as a lonely, imaginative child enmeshed in a world of old horror 

movies on television could identify with those films’ monsters and misfits. 

He knew he was more like them inside, but, of course, the perception of his 

                                                             
130 Brody, p. 174 
131 Orr, Philip, The Anoedipal Mythos of Batman and Catwoman. In: Journal of Popular 
Culture, Spring ’94, Vol 27 Issue 4. pp. 169-182. (p. 170) 
132 Travers, Peter, Bat Girls on the Line. In: Rolling Stone, Juli 1992, Issue 634/635. p. 109  
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parents and the rest of the world was something else again. (...) It is hardly a 

wonder that this desire for externalised ‘freakishness’ would find its way into 

Burton’s art.”133 

 

De maskers die zowel Batman als Catwoman dragen, spelen een belangrijke rol in 

Batman Returns. De twee komen elkaar gedurende film meerdere keren tegen, zowel 

met als zonder masker, als Batman en Catwoman en als Bruce Wayne en Selina Kyle. 

Gedurende de film komen de twee, in de gedaantes Bruce Wayne en Selina Kyle, 

steeds meer over elkaar te weten. Ze beginnen langzaam maar zeker vermoedens te 

krijgen wat betreft elkaars alter ego’s. Alle twijfels, voor zover die er nog waren, 

worden weggenomen op het gemaskerd bal van Max Shreck, waar Bruce Wayne en 

Selina Kyle de enigen zijn zonder masker en/of verdere vermomming. In deze 

ruimte vol gemaskerde en vermomde mensen zijn (de ongemaskerde) Bruce Wayne 

en Selina Kyle buitenstaanders, net als de gemaskerde Batman en Catwoman dat zijn 

in het dagelijks leven. Hier wordt duidelijk hoezeer Bruce Wayne en Selina Kyle hun 

alter ego nodig hebben: 

 

“(…) Batman and Catwoman [are] dangerously drawn to each other while 

suited up, yet painfully unable to relate when freed from their costumes and 

their masks.”134 

 

Ook Batman en The Penguin worden op een soortgelijke manier gelijkgeschakeld: 

beiden zijn, om verschillende redenen, zonder ouders opgegroeid. Dit gebeurd 

hoofdzakelijk in de scène waarin The Penguin zichzelf kenbaar maakt aan de burgers 

van Gotham City, door middel van een speech over zijn ouders. Bruce Wayne, die de 

speech via de televisie volgt, wordt hierdoor geconfronteerd met zijn eigen 

ouderloosheid. Hoewel de twee later vijanden zullen worden, zijn ze door dit 

moment, door hun gedeelde lot als wees, met elkaar verbonden. 

 

Bij alle drie deze gekwelde personages zijn de innerlijke strubbelingen terug te zien 

in hun uiterlijk. Voor Batman en Catwoman geldt dat ze een alter ego en een daarbij 

behorend pak met masker, nodig hebben om hun donkere kant tot uiting te (kunnen) 

laten komen. Bij Catwoman wordt dit nog eens versterkt door het feit dat haar outfit 

er na ieder gevecht, elke tegenslag, meer gehavend uit gaat zien. Het telkens met 

naald en draad weer oplappen lijkt nauwelijks te werken, net zoals het alter ego 

Catwoman Selina Kyle weinig lijkt te helpen bij het oplossen danwel vergeten van 

                                                             
133 Hanke, Ken, Tim Burton. In: Paul A. Woods (ed.), Tim Burton: A Child’s Garden of 
Nightmares. London: Plexus, 2002.  pp. 81-95 (p. 95)  
134 Salisbury (ed.), p. 106 
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haar eigen problemen. Na haar eerste aanvaring (als Catwoman) met Batman 

verzucht ze dan ook: “Batman napalmed my arm, and knocked me off a building just 

when I was starting to feel good about myself.”(mijn cursivering) 

 

Voor The Penguin geldt dat zijn vreemde uiterlijk niet zozeer de manifestatie van het 

buitenstaander zijn, als wel de oorzaak hiervan is. Hij is door zijn ouders, net als 

Mozes, met wieg en al in het water gedumpt. In dit geval is het echter niet, zoals bij 

Mozes, om hem uit de handen van de farao te houden, maar omdat zijn ouders de 

schaamte voor hun misvormde kind niet aankunnen. 

 

De uiterlijke manifestatie van innerlijke gevoelens van, onder andere, angst en 

verwarring gaat verder dan alleen de kostuums en make-up van de belangrijkste 

personages, ook in de sets zijn hier voorbeelden van terug te vinden. Gotham City, 

de stad waarin het verhaal zich afspeelt, is een grote, grauwe, donkere en 

benauwende plek waar het niet prettig toeven is. Eén van de weinige plekken in de 

stad die vertier zou kunnen brengen is de dierentuin, deze is echter al jaren geleden 

gesloten en verkeert in een staat van verregaand verval (zie figuur 12), waardoor ook 

dit een naargeestige plek wordt. Dit wordt versterkt door het feit dat The Penguin 

juist hier zijn uitvalsbasis heeft: wat eens een bron van vermaak was is nu de 

voornaamste bron van kwaad in de stad. 

 

 
figuur 12: De troosteloze aanblik van een vervallen dierentuin 

 
Bovendien lijkt Gotham City voor een groot deel geïnspireerd door de stad zoals we 

die kennen uit Metropolis (zie figuur 13 & 14): hoge, dicht op elkaar gepakte 

gebouwen geven de stad een donkere, claustrofobische uitstraling; hetgeen nog eens 

versterkt wordt door het feit dat het verhaal zich (bijna) volledig ’s avonds afspeelt. 
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figuur 13: Gotham City 

 

 
figuur 14: Metropolis 

 
Hoewel de invloed van Metropolis hier duidelijk zichtbaar is, zoals Elsaesser ook 

aangeeft135, gaat het te ver om de sets van Gotham City als Expressionistisch te 

bestempelen: in Metropolis is het juist de bovenstad die het minst Expressionistisch 

aandoet. Expressionistische sets zien we in Metropolis voornamelijk in de catacomben 

en het huis van Rotwang. Dit betekent echter niet dat er in Batman Returns geen 

Expressionistische, danwel Expressionistisch ogende, sets aanwezig zijn: zowel de 

onder Bruce Wayne’s huis gelegen batcave als de ondergrondse basis van The 

Penguin hebben een duidelijk Expressionistische feel. Beide dienen als uitvalsbasis 

voor gekwelde zielen, hetgeen tot uitdrukking komt in de sets.  

 

De ondergrondse ‘pinguïnrots’ die als uitvalsbasis voor The Penguin dient (zie 

figuur 15), heeft een kille, bijna witte kleur (voor zover iets in een donkere film als 

Batman Returns wit genoemd kan worden). De keuze voor deze kleur is niet vreemd: 

de basis van The Penguin is immers het pinguïnverblijf van de oude dierentuin; 

gezien pinguïns doorgaans leven op besneeuwde plaatsen, is het niet verwonderlijk 

                                                             
135 Zie ook: Elsaesser, Metropolis. p. 57  
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dat een pinguïnverblijf in een dierentuin de kleur van sneeuw heeft. Bovendien geeft 

deze kille omgeving aan dat The Penguin een koude, harteloze persoonlijkheid is, 

iets wat hij zelf maar al te graag bevestigt. 

 
figuur 15: De ondergrondse basis van The Penguin 

 
Onder het huis van Bruce Wayne bevindt zich, uitgehakt uit de rotsen, de batcave; 

uitvalsbasis van Batman (zie figuur 16). Dit is een buitengewoon donkere ruimte, het 

weinige licht dat er is, is kil en blauw. 

 
figuur 16: De batcave 

 
Hier dringt de associatie met het dierenrijk zich ook op: vleermuizen gebruiken hun 

ogen nauwelijks, voor navigatie zijn ze grotendeels afhankelijk van geluid. Verder 

geeft de donkere, kil aandoende batcave aan dat Batman de donkere kant van Bruce 

Wayne is. Dit beeld wordt versterkt door het feit dat boven de grond, in het huis van 

Bruce Wayne, juist warme kleuren de overhand hebben.  

 

Behalve deze associatie met de natuurlijke leefomgeving van de vleermuis, is het ook 

mogelijk gelijkenissen te zien met de door architect Hans Poelzig ontworpen sets in 

Der Golem: wie er in der Welt kam. In deze, door Carl Boese en Paul Wegener in 1920 

geregisseerde, film zien we hoe de Expressionistische sets (hoewel Paul Wegener 
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altijd ontkend heeft de intentie gehad te hebben een Expressionistische film te 

maken136) voor het eerst gebruikt worden als lived space; in tegenstelling tot in eerdere 

Expressionistische films wonen de personages nu daadwerkelijk in de 

Expressionistische sets (zie figuur 17): 

 

“The original Gothic forms are still somehow latent in these houses with their 

steeply-pitched thatched roofs. Their angular, oblique outlines, teetering 

bulk, their hollowed steps, seem the none too unreal image of a distressingly 

insanitary and overpopulated ghetto where people actually live.”137 

 
figuur 17: Expressionistische sets als leefruimte in Der Golem   

 
In Batman Returns brengt Bruce Wayne/Batman behoorlijk wat tijd door in zijn 

batcave; het is duidelijk een ruimte waar in geleefd wordt, vergelijkbaar met Poelzig’s 

sets in Der Golem.  

 

Buiten het feit dat het in Batman Returns dikwijls erg donker is en er gebruikt wordt 

gemaakt van chiaroscuro (zoals onder andere te zien in figuur 16), wordt in veel shots 

ook gebruik gemaakt van, al dan niet vervormde, schaduwen. Wanneer dit gebeurt, 

is dit doorgaans om het moment of de scène extra nadruk te geven. Zoals het 

moment dat Selina Kyle, nadat ze door Max Shreck door het raam van zijn kantoor 

naar buiten is gegooid en voor dood achtergelaten, de deur van haar appartement 

opent (zie figuur 17). Dit is de opmaat voor het ‘ontstaan’ van Catwoman. 

                                                             
136 Eisner, Lotte, The Haunted Screen. Berkeley: University of California Press, 1973. p. 56   
137 Ibidem, p. 58 
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figuur 18: Selina Kyle vlak voor het ‘ontstaan’ van Catwoman 

 

Ook bij The Penguin wordt regelmatig gebruik gemaakt van (vervormde) 

schaduwen. Een aantal keer zien we de schaduw van The Penguin door het beeld 

waggelen, maar zien we hem zelf niet in beeld. De eerste paar keer dat dit gebeurt, 

hebben we hem nog niet volledig in beeld gezien, hier wordt dus spanning 

opgebouwd naar het moment dat The Penguin voor het eerst volledig in beeld komt. 

Wanneer we later alleen zijn schaduw of silhouet zien, gebeurt dit op momenten dat 

hij zich voortbeweegt door de donkere riolen van Gotham City. In één shot wordt 

hiervan echter afgeweken: The Penguin geeft, staand op een trap, een interview over 

zijn kandidaatstelling voor het burgemeesterschap van Gotham City. Achter hem 

zien we de schaduw van wenteltrap waar hij op staat (zie figuur 18).  

 
figuur 19: Schaduw en The Penguin 

 
De schaduw achter The Penguin, die een groot deel van het beeld in beslag neemt, 

brengt contrast aan in een verder grotendeels vlak beeld. The Penguin komt op deze 

manier los van de achtergrond. Bovendien wordt de aandacht door de schaduw van 

de trap naar het midden van het beeld, en daarmee naar The Penguin, getrokken. De 

schaduw van The Penguin zelf, rechtsonder in beeld, zorgt voor wat dreiging; het 

wekt als het ware de indruk dat er op die plek iets of iemand ‘verstopt’, klaar om de 
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kijker te bespringen. Roger Ebert merkte dergelijke stijlmiddelen ook al op in 

Nosferatu: 

 

“The corners of the screen are used more than is ordinary; characters lurk or 

cower there, and it’s a rule of composition that tension is created when the 

subject of a shot is removed from the center of the frame.”138 

 

Bij het lezen van recensies van Batman Returns springt, met betrekking tot het 

uiterlijk van de film, het één en ander in het oog. Het valt op dat een groot aantal 

recensenten Gotham City ziet als Burton’s Expressionistische visie op de moderne 

grote stad, in de woorden van Variety-recensent Todd McCarthy: 

 

“Lensed seemingly entirely indoors or on covered sets, pic is [sic] a 

magnificently atmospheric elaboration on German expressionism.”139 

 

Ook wordt in recensies hier en daar, het meest openlijk door Roger Ebert, verwezen 

naar film noir: 

 

“No matter how hard you try, superheroes and film noir don’t go together: 

the very essence of film noir is that there are no more heroes.”140 

 

Het feit dat zowel de Expressionistische film als film noir in verband worden 

gebracht is niet heel verrassend te noemen: de invloed van de Expressionistische film 

op film noir is algemeen bekend. Echter de relatie tussen beide genres is, volgens 

Elsaesser niet zo eenvoudig en eenzijdig als over het algemeen gedacht wordt.141 

Waar men over het algemeen uitgaat van de gedachte dat in film noir veel met licht 

en schaduw gewerkt wordt vanwege het grote percentage van de crewleden van 

dergelijke films met een achtergrond en verleden in de Duitse (Expressionistische) 

film, hangt Elsaesser wat dit betreft een minder eenzijdige visie aan.  

 

Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is het feit dat het dikwijls de ‘verkeerde’ 

Duitsers waren die aan deze films meewerkten: de Duitsers die de film noir van deze 
                                                             
138 Ebert, Roger, Nosferatu: 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19970928/REVIEWS08/4010
10345/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007 
139 McCarthy, Todd, Batman Returns: 
<http://www.variety.com/review/VE1117901465.html?categoryid=31&cs=1&query=batma
n+returns>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
140 Ebert, Roger, Batman Returns: 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19920619/REVIEWS/206190
301/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
141 Elsaesser, Thomas, Weimar Cinema and After. London: Routledge, 2000. pp. 420-444 
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Expressionistische invloed zouden hebben voorzien waren in veruit de meeste 

gevallen niet de mensen die in Duitsland betrokken waren geweest bij de productie 

van Expressionistische films.142 Een andere, al eerder genoemde, reden is dat op de 

aspecten waarop deze Duitse Expressionistische invloed het grootste zou zijn 

geweest, het gebruik van licht en schaduw (chiaroscuro), deze invloed niet per 

definitie die van het Expressionisme hoeft te zijn: in de jaren ’10 waren er immers al 

Amerikaanse filmmakers die dezelfde manier van belichten gebruikten.143  

 

Elsaesser pleit er dan ook voor de kwestie van Duitse (Expressionistische) invloed op 

de Amerikaanse film noir op een minder lineaire manier te benaderen: 

 

“A linear history of ‘influence’ would have to be combined with a lateral 

history of ‘interference’, which might be best figured by the double (...) 

metaphors of the circulation of cultural cliché and the backhanded 

compliment (...).”144 

 

Een dergelijke interference history moet van een aantal zaken uitgaan. Allereerst is het 

noodzakelijk om ieder geval van, in dit geval, Duitsers die in Hollywood gaan 

werken, of het nu regisseurs, acteurs, cameramensen of wat dan ook zijn, apart te 

bekijken in plaats van uit te gaan van een overkoepelende categorie. De 

omstandigheden waaronder deze mensen naar Hollywood zijn getrokken lopen 

immers ook sterk uiteen: sommigen (zoals Ernst Lubitsch) werden al vroeg naar 

Hollywood gehaald, omdat men hen in staat achtte commercieel succesvolle films te 

maken; anderen kwamen pas in Hollywood terecht toen ze, in een later stadium, op 

de vlucht sloegen voor het Nazi-regime.145 

 

Verder is het noodzakelijk rekening te houden, vooral in het geval van regisseurs, 

met “... the  discrepancy between intention and result, (...) the expectations that the 

German directors had of Hollywood, and what expectations Hollywood had of the 

Germans.”146 Het gaat hierbij om het feit dat de Duitse regisseurs vaak niet op 

projecten werkzaam waren die vergelijkbaar waren met het werk dat ze in Duitsland 

al hadden gemaakt: iemand die in Duitsland een aantal zeer succesvolle thrillers had 

geregisseerd, kon in Hollywood zomaar uitgroeien tot een regisseur van 

                                                             
142 Elsaesser, Weimar Cinema and After. p. 428  
143 Ibidem, p. 426 
144 Ibidem, p. 428 
145 Ibidem, p. 429/430 
146 Ibidem, p. 430 
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voornamelijk musicals of komedies.147 Ook voor acteurs gaat een dergelijke, zij het in 

een aantal gevallen wrangere, gang van zaken op: 

 

“The latter is nowhere more evident than in the cruel irony that obliged 

Jewish German actors (...) to make their living in Hollywood by playing – and 

even becoming in the public eye identified with – the Nazi villains from 

whom they had to flee.”148 

 

Samenvattend kan over deze interference history het volgende gezegd worden: 

 

“The effect of ‘interference history’ on the topic of film noir would be that its 

history (and the Austro-German involvement in its genesis) may well become 

part of the same spirit of ‘to be or not to be’, of make-believe impersonation: 

enacting ‘German expressionism’ or Teutonic gloom as the mimicry of 

survival – though more for the critics than the audiences. Film noir would 

then be one of the splinters in the sometimes sharp-edged and sometimes 

soft-focused but always ironically broken wall of mirrors the émigré cinema 

put before its American public, confirming Germany’s central place in the 

cinema’s historical imaginary as well as its marginal place in the cinema’s 

economic history.”149 

 

Hoewel deze door Elsaesser beschreven interference history niet direct op Batman 

Returns of andere films van Tim Burton toepasbaar is (wat in dit geval, gezien het 

non-lineaire karakter van deze interference history, op passende wijze ironisch is), 

werpt het wel interessant licht op Burton’s werk, zeker gezien de vele verwijzingen 

naar zowel Duits Expressionisme als film noir in recensies van zijn films. Het wijst 

ons immers op de mogelijkheid dat de Expressionistische elementen in Burton’s 

werk niet direct zijn beïnvloed is door dit Expressionisme, maar meer door 

(bijvoorbeeld) film noir. 

 

Gezien Burton’s uitspraken over zijn invloeden is dit inderdaad deels het geval, al is 

de indirecte invloed in zijn geval niet afkomstig van film noir. Burton heeft immers 

aangegeven een groot liefhebber te zijn van de vroege horrorfilms van onder ander 

James Whale (Frankenstein)150; films die op hun beurt weer, al dan niet via een 

interference history gelijk bij film noir het geval is, Expressionistische invloeden 

                                                             
147 Elsaesser, Weimar Cinema and After, p. 431 
148 Ibidem, p. 431/432 
149 Ibidem, p. 432 
150 Salisbury (ed.), p. 32-36 
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vertonen. Echter, omdat Burton ook aan heeft gegeven een liefhebber te zijn van 

Expressionistische (schilder)kunst151 is de Expressionistische invloed niet volledig 

indirect te noemen. Zo kan het bijvoorbeeld geen toeval zijn dat Christopher 

Walken’s personage in Batman Returns de naam Max Shreck draagt, een duidelijke 

verwijzing naar Max Schreck, de acteur die in Murnau’s Nosferatu de rol van Graaf 

Orlok vertolkte. 

 

Over het acteren in Batman Returns valt het één en ander op te merken. Hoewel het 

acteerwerk niet letterlijk Expressionistisch is te noemen conform de door Eisner 

beschreven Expressionistische acteerstijl, met trage, uitvergrote gebaren en 

mimiek152, zijn er wel degelijk een aantal bijzonderheden te melden. Voornamelijk bij 

The Penguin en Selina Kyle/Catwoman zijn in dit opzicht een aantal zaken die in het 

oog springen. 

 

Buiten het feit dat The Penguin wat uiterlijk en kostuum betreft erg veel weg heeft 

van Dr. Caligari (zie figuur 19 & 20), zijn er ook overeenkomsten te ontdekken in de 

manier waarop beide mannen lopen: beiden hebben een wat onhandig aandoend, 

waggelend loopje. 

 
figuur 20: The Penguin in vol ornaat 

 
Het voert te ver om te beweren dat het waggelende loopje van The Penguin is 

afgeleid van dat van Dr. Caligari, maar de gelijkenis is niettemin treffend te noemen. 

Geeft het mank lopen bij Dr. Caligari een extra uncanny accent; bij The Penguin ligt 

het voor de hand dat zijn manier van lopen voortkomt uit zijn postuur en het feit dat 

hij grotendeels door pinguïns is opgevoed, zoals meer van zijn vreemde gedragingen 

die oorzaak lijken te hebben. Dit alles zorgt ervoor dat het beeld van The Penguin als 

buitenstaander, als freak nog verder versterkt wordt. 

                                                             
151 Salisbury (ed.), p. 175 
152 Eisner, p. 137-149 
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fig. 21: Dr. Caligari 

 
Ook in het geval van Selina Kyle zijn parallellen te trekken met de door Eisner 

beschreven Expressionistische acteerstijl. In de scène waarin we Selina thuis zien 

komen, waarin we te transformatie van Selina Kyle naar Catwoman te zien krijgen, 

hebben haar overspannen gebaren en mimiek veel weg van de manier waarop de 

robotversie van Maria zich beweegt in Metropolis. Op deze manier wordt 

gevisualiseerd dat Selina zichzelf niet meer onder controle heeft, hetgeen uiteindelijk 

leidt tot het (onvermijdelijke) ontstaan van Catwoman. 

 

Hoewel deze beide voorbeelden niet direct onder de noemer ‘Expressionistisch 

acteren’ geschaard kunnen worden, wijken ze wel degelijk af van het hoofdzakelijk 

naturalistische acteerwerk in de rest van de film. Door deze wat overdreven 

acteerstijlen onderscheiden Selina Kyle/Catwoman en The Penguin zich van de rest 

van de personages; bovendien krijgt de kijker een indruk van de innerlijke conflicten 

en/of problemen waar beiden mee te maken hebben. 

 

Over het geheel genomen kan geconcludeerd worden dat in Batman Returns op een 

aantal punten Expressionistische elementen aan te wijzen zijn, voornamelijk wat 

betreft sets en kostuums en in mindere mate wat betreft de acteerstijl van Danny De 

Vito (The Penguin) en Michelle Pfeiffer (Selina Kyle/Catwoman). In al deze gevallen 

dienen deze elementen om de innerlijke conflicten van de verschillende personages 

te veruiterlijken. 

 

Hoewel er wat voor te zeggen is dat een deel van de Expressionistische invloeden op 

Burton’s werk niet direct uit de Expressionistische film afkomstig zijn, maar 

bijvoorbeeld uit film noir of vroege horrorfilms, is de directe invloed van het 

Expressionisme in het licht van Burton’s eigen uitspraken over zijn invloeden niet uit 

te vlakken. 
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5.3. Sleepy Hollow 

 

In 1999 verscheen Tim Burton’s Sleepy Hollow, losjes gebaseerd op Washington 

Irving’s korte verhaal The Legend of Sleepy Hollow. In Washington Irving’s verhaal is 

de hoofdpersoon, Ichabod Crane, een bijgelovige leraar in het dorpje Sleepy Hollow. 

In zijn pogingen de mooie Katrina van Tassel te verleiden, en daarmee af te pakken 

van ‘rivaal’ Brom Bones, zou Ichabod een ‘aanvaring’ hebben gehad met een headless 

horseman: de geest van een oude, door onthoofding om het leven gekomen, strijder. 

Echter, het feit dat er pompoenresten gevonden worden op de plek waar deze 

aanvaring volgens Ichabod plaatsvond, doet vermoeden dat ze toch iets minder 

bovennatuurlijk van aard was dan hij dacht.153 

 

Voor de film Sleepy Hollow is dit verhaal enigszins aangepast. Zo is Ichabod Crane 

niet meer de bijgelovige leraar die hij in Irving’s verhaal was. Hij is nu een New 

Yorkse politieagent die, anno 1799, het gebruik van moderne rationele, forensische 

methoden in onderzoek naar misdaden en hun toedracht voorstaat. Dit tot grote 

ergernis van zijn meer traditioneel ingestelde superieuren. Op een gegeven moment 

is voor hen dan ook de maat vol en Ichabod wordt op pad gestuurd naar het dorpje 

Sleepy Hollow, alwaar in korte tijd drie mensen op mysterieuze wijze zijn onthoofd. 

Crane mag zijn rationalistische aanpak gaan loslaten op deze zaak en in New York 

zijn ze een lastpak kwijt. 

 

Aangekomen in Sleepy Hollow ontdekt Ichabod dat de dorpelingen geloven dat The 

Headless Horseman achter de moorden zit: een door onthoofding omgekomen Duitse 

strijder die ’s nachts ‘ten strijde’ trekt. Ichabod probeert ze ervan te overtuigen dat 

geesten en dergelijke bovennatuurlijke verschijningen niet bestaan, met weinig 

succes. Na een aanvaring met de Horseman moet hij zelfs toegeven dat er in Sleepy 

Hollow dingen gaande zijn die normale logica te boven gaan.   

 

Zoals we eerder al hebben gezien, is het voor Burton strikt noodzakelijk dat hij een 

band voelt met de personages en het materiaal waarmee hij werkt; als hij zich niet 

verbonden voelt met het materiaal is hij niet in staat om er (fatsoenlijk) mee te 

werken. Om deze reden zijn veel van Burton’s personages buitenstaanders: op de 

één of andere manier lijken ze niet te passen in de wereld om hen heen. Voor 

Ichabod Crane geldt dit volgens Burton ook, zij het misschien op een andere manier 

dan men doorgaans van Burton’s personages gewend is: 

 

                                                             
153 Salisbury (ed.), p. 165 
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“I think I've always responded to characters who have conflicts of interest 

within themselves, and Ichabod's a character who's pretty fucked up, in the 

sense that he's smart but sometimes there's a kind of tunnel vision. If you 

think too much, sometimes you can think yourself into a corner. Reading the 

script, what I liked about Ichabod, which is different from the cartoon, is that 

he was written very much as somebody who's just living too much up here – 

inside of his own head – and not relating to what's happening in the rest of 

the world. And that, juxtaposed against a character with no head, was a 

really good dynamic.”154 

 

Buiten het feit dat Ichabod Crane soms te veel in zijn eigen gedachten leeft, is hij 

buitengewoon bang van inborst en kan hij slecht tegen (de aanblik van) bloed en 

dergelijke. Dit alles is op zijn minst onpraktisch te noemen, gezien het feit dat zijn 

onderzoeksmethodes Ichabod er geregeld toe dwingen deze angsten het hoofd te 

bieden, onder andere bij het verrichten van sectie op één van de onthoofde 

slachtoffers. 

 

In Ichabod’s vasthoudende rationalisme en overtuiging om zaken op zijn eigen 

manier te beschouwen is een connectie te vinden met Burton’s eerder genoemde 

zwak voor buitenstaanders en Burton’s vasthoudendheid aan zijn eigen visie op 

filmmaken: 

 

“One mini-theme here is optics. Ichabod, obviously like Burton himself, is 

adamant about seeing things his own way, and there are numerous 

sequences in which devices of visual perception or presentation figure 

prominently.”155 

 

Burton’s visie op filmmaken en de frustraties die voortkomen uit zijn haat-liefde 

verhouding met het studiosysteem in Hollywood, komen ook op andere manieren 

naar voren in Sleepy Hollow: waar Edward Scissorhands gezien kan worden als een 

verbeelding van de moeilijkheden die Burton als puber had om te communiceren 

met anderen; Ed Wood een representatie is van Burton’s relatie met zijn jeugdidool 

Vincent Price, kan Ichabod Crane in Sleepy Hollow gezien worden als Burton’s manier 

                                                             
154 Salisbury (ed.), 167 
155 McCarthy, Todd, Sleepy Hollow: 
<http://www.variety.com/review/VE1117757528.html?categoryid=31&cs=1&query=%22sle
epy+hollow%22>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
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om deze ‘strijd’ met Hollywood in beeld te brengen.156 Burton zegt hier zelf het 

volgende over: 

 

“ (...) at one point Scott Rudin [producer] said to me, 'You've made the 

horseman into Jon Peters!,' [producer van Batman; executive producer van 

Batman Returns] and I was like, 'Wait a minute,' and then I thought, 'Well, you 

know what? In a way he's right, that's kind of true.”157 

 

Buiten dat Sleepy Hollow dus gezien kan worden als Burton’s manier om bepaalde 

frustraties wat betreft Hollywood van zich af te werken, is het vooral een hommage 

aan de horrorfilms die in de jaren ’50 tot ’70 geproduceerd werden door het 

wereldberoemde Hammer Film Productions. Het uiterlijk en de sfeer die Sleepy Hollow 

uitdraagt, doen denken aan klassieke Hammer-producties als Dracula Has Risen from 

the Grave (1968), films die Burton als kind al graag zag.  

 

Het uiterlijk van Sleepy Hollow is dan ook gedeeltelijk geïnspireerd op dergelijke 

films. Het landschap moest de dreiging en angst, die de inwoners van Sleepy Hollow 

voelen, uitstralen. Vandaar dat de omgeving grotendeels grauw is, de kijker kijkt de 

indruk dat de zon nooit schijnt in Sleepy Hollow158, bovendien is het bijna 

voortdurend mistig. Ook het feit dat een groot deel van de film duidelijk op 

uitgebreide sets is gedraaid, verraadt enige schatplichtigheid aan de ‘studio-look’ 

van de Hammer-producties.159 Production designer Rick Heinrichs legt uit waarom een 

groot deel van de exterieurshots juist op deze manier gedraaid is: 

 

“You don't see them doing lots of exteriors on stage any more because it 

doesn't really fit the overall naturalism that films tend to gravitate towards. 

But we're not going for naturalism, we're going for a kind of natural 

expressionism.”160  

 

Mark Salisbury merkt naar aanleiding hiervan op dat men, rondlopend over de sets 

van Sleepy Hollow, het idee krijgt rond te lopen in Burton’s hoofd.161 Burton’s 

antwoord op deze constatering is opmerkelijk te noemen: 

 

                                                             
156 Salisbury (ed.), p. 179 
157 Ibidem 
158 Ebert, Roger, Sleepy Hollow: 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19991119/REVIEWS/911190
303/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007.  
159 Salisbury (ed.), p. 169/170 
160 Ibidem, p. 170 
161 Salisbury (ed.), 175 
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“That’s what I always felt about the expressionist movement: it is like the 

inside of somebody’s head, like an internal state externalized. I like all 

different types of painters and paintings, but I like a lot of impressionists and 

expressionists, I guess. If I look at certain Van Gogh paintings, they’re not 

‘real’ but they capture such an energy that makes it real, and that to me is 

what’s exciting about movies.”162  

 

De door Heinrichs genoemde vorm van ‘natural expressionism’ roept, buiten de 

associatie met verschillende Hammer-producties, ook associaties op met Murnau’s 

Nosferatu: in Sleepy Hollow wordt, net als in Nosferatu, de natuur gebruikt om sfeer te 

creëren (zij het dat die natuur in Sleepy Hollow veelal kunstmatig is, in tegenstelling 

tot in Nosferatu163). Om de overeenkomsten tussen de landschappen in Sleepy Hollow 

en Nosferatu wat duidelijker te krijgen, loont het om ons te richten tot Roger Ebert en 

Lotte Eisner. Ebert neemt ons mee naar het dorpje Sleepy Hollow: 

 

“As Crane journeys north, the movie casts its visual spell. This is among 

other things an absolutely lovely film, with production design, art direction 

and cinematography that create a distinctive place for the imagination. Not a 

real place – hardly a shot looks realistic, and some look cheerfully contrived – 

but a place in the mind.”164 

 

De setting van Sleepy Hollow bepaalt dus voor een groot deel de sfeer van de film, 

zoals de natuur in Nosferatu ook sterk aan de sfeer en de spanning bijdraagt: 

 

“Nature participates in the action: sensitive editing makes the bounding 

waves foretell the approach of the vampire, the imminence of the doom about 

to overtake the town. Over all these landscapes – dark hills, thick forests, 

skies of jagged storm-clouds – there hovers what Balázs calls the great 

shadow of the supernatural.”165 

 

Ook in Nosferatu is het de setting die voor een groot deel de  - onheilspellende – sfeer 

van de film bepaalt. Over het landschap in Sleepy Hollow, met zijn scheefgegroeide, 

dicht op elkaar groeiende bomen en dichte mist hangt dezelfde ‘shadow of the 

supernatural’ die Eisner in Nosferatu ziet. Dit betekent dat Nosferatu, in tegenstelling 

                                                             
162 Ibidem 
163 Eisner, p. 99 
164 Ebert, Roger, Sleepy Hollow: 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19991119/REVIEWS/911190
303/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
165 Eisner, p. 99/100 
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tot wat doorgaans het geval is met hedendaagse horrorfilms, niet bouwt op 

schokeffecten, maar op sfeer:   

 

“In short: Unlike modern horror films, the horror atmosphere underlying 

every set is not based on shock effects, but on the nature of presentation. 

Scenery, buildings and people acquire an unholy physiognomy. The film 

virtually is set in a twilight zone.”166  

 

Voor Sleepy Hollow geldt in grote lijnen hetzelfde: van schokeffecten moet de film het 

niet hebben. 

 

Het feit dat Sleepy Hollow wat sfeer betreft overeenkomsten vertoont met een 

Expressionistische film als Nosferatu en het feit dat Burton van mening is dat het 

goed overbrengen van de sfeer in het uiterlijk van een film van doorslaggevend 

belang is167, brengt ons op een volgend punt. Eisner beargumenteert in The Haunted 

Screen dat het Expressionisme haar inspiratie voor een deel uit, onder andere, de 

Romantiek haalde: 

 

“From the élan of Gothic art to the Expressionist ecstasy is not such a far cry 

as might be thought. According to Wolfhart Gotthold Klee (in Die 

charakteristischen Motive der expressionistischen Erzählungslitteratur, 1934), 

Gothic, Baroque, Sturm und Drang, Romanticism and Expressionism are 

interrelated: they are periods of the Werden (becoming) and not, like the 

Renaissance for example, periods of the Sein (being). Nietzsche maintained 

that the German is not, he becomes, he is forever in the process of evolving.”168 

 

Eisner bespreekt verder een aantal overeenkomsten tussen de Romantiek en het 

Expressionisme; zo was een grote liefde voor de jeugd in beide stromingen terug te 

vinden. Verder stipt ze aan dat het nauwelijks toeval kan zijn dat een groep 

Expressionistische kunstenaars die zich richtte op ‘extase’ en ‘visie’ de naam Sturm 

aannam. Zeker niet omdat werk van de Sturm-leden bij tijd en wijle associaties 

oproept met de periode van Sturm und Drang, met een jonge Goethe als één van de 

belangrijkste exponenten.169 

 

                                                             
166 Petzke, Ingo, Nosferatu: Original and Remake. Canberra: National Film Archive, 1992. 
<http://www.fh-wuerzburg.de/petzke/nosferatu.html>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 
2007 
167 Salisbury (ed.), p. 137 
168 Eisner, p. 14/15 
169 Eisner, p. 14/15 
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Deze verwantschap tussen Romantiek en Expressionisme wordt door Gilberto Perez 

verder uitgewerkt, volgens hem is Expressionisme een min of meer directe afgeleide 

van de Romantiek: 

 

“Expressionism is a romanticism that can no longer bear the face of nature 

and retreats into a world of the self’s anxious fabrication.”170  

 

Volgens Perez is de invloed van de Romantiek op het Expressionisme bij uitstek te 

zien in de films van Murnau, in het bijzonder in Nosferatu: 

 

“The texture of Nosferatu is infused with dusky skies and restless seas, trees 

with branches like flourishing claws, the woods and mountains and perched 

castles of the rugged Carpathian terrain, the narrow cobbled streets and 

close-packed gabled houses of a town on the Baltic. Commentators have 

pointed out the influence on Murnau of the early Swedish cinema with its 

feeling for landscape and the open air; less often noted is the deeper influence 

of German romanticism, of E.T.A. Hoffmann, of Caspar David Friedrich’s 

mystical natural where the human presence makes but a frail mark. Set in the 

romantic period, Nosferatu when seen today gives an uncanny impression of a 

remnant of that period somehow animately preserved, like a manuscript in a 

bottle brought to shadow life on the screen. The romantic roots of 

expressionism are nowhere more evident than in this extraordinary film.”171  

 

Het voert te ver om te stellen dat in dit citaat de titel Nosferatu klakkeloos vervangen 

kan worden door Sleepy Hollow. Uit het voorgaande is echter wel duidelijk geworden 

dat beide films, in ieder geval wat settings en sfeer betreft, een aantal 

overeenkomsten vertonen. Belangrijk verschil hierbij is wel dat Nosferatu, in 

tegenstelling tot Corpse Bride én in tegenstelling tot wat in die jaren de gangbare 

praktijk was, onder andere uit kostenoverwegingen, niet in een studio maar   

grotendeels op locatie gefilmd is.172     

 

Dit neemt echter niet weg dat er, zoals hierboven al aangegeven, een groot aantal 

overeenkomsten is aan te wijzen tussen Nosferatu en Sleepy Hollow. Deze 

overeenkomsten gaan verder dan alleen het uiterlijk van de film, ook in inhoud zijn 

gelijkenissen aan te wijzen. De minst opvallende van deze overeenkomsten, maar 

                                                             
170 Perez, Gilberto, The Material Ghost: Films and Their Medium. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1998. p. 123 
171 Ibidem, p. 123/124 
172 Eisner, p. 99 
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daarmee niet direct onbelangrijk, is de periode waarin beide verhalen zich afspelen. 

Zoals al eerder aangegeven, speelt Sleepy Hollow zich af in 1799; de gebeurtenissen in 

Nosferatu speelden zich, volgens de titel aan het begin van de film, af in 1839.  

 

Beide films spelen zich dus ruwweg in dezelfde periode af, hetgeen de moeite van 

het vermelden waard is, gezien het feit dat dit de periode van de Romantiek is, zoals 

Perez al aangaf met betrekking tot Nosferatu.173 Hoewel Sleepy Hollow zich 40 jaar 

voor Nosferatu afspeelt, valt ook nog binnen de periode van de Romantiek, die rond 

1770 opkwam.174 Volgens Perez is het onder andere deze setting in de periode van de 

Romantiek die ervoor zorgt dat de connectie tussen Romantiek en Expressionisme zo 

duidelijk aanwezig is in Nosferatu175. Hetzelfde kan derhalve gezegd worden over 

Sleepy Hollow, zeker bekeken vanuit het oogpunt van de eerder al geciteerde 

production designer Rick Heinrichs, die aangaf voor Sleepy Hollow op zoek te zijn 

naar “...a kind of natural expressionism.”176 

 

Verder zijn de vampier Graaf Orlok in Nosferatu en The Headless Horseman in Sleepy 

Hollow op een aantal punten met elkaar te vergelijken. Zo omschrijft Perez, zoals we 

al eerder gezien hebben, Graaf Orlok als  symbool en aankondiging van de 

onvermijdelijkheid van de dood: 

 

“A deathly figure sovereign amid the natural world of our existence, 

Nosferatu the vampire personifies the existential conception of death as 

something inherently facing and determining our being-in-the-world.”177 

 

Ook hier is het niet moeilijk een overeenkomst te zien met The Headless Horseman 

uit Sleepy Hollow: ook hij is aan te merken als “A deathly figure sovereign amid the 

natural world of our existence”178, net als in Nosferatu veroorzaakt de komst van The 

Headless Horseman in Sleepy Hollow veel angst onder de lokale bevolking. In 

Nosferatu wil Hutter als buitenstaander aanvankelijk niets weten van het bijgeloof 

van de Transsylvanische bevolking, wordt hij later gedwongen de waarheid onder 

ogen te zien: hij ondervindt aan den lijve dat de vampier wel degelijk bestaat. 

Hetzelfde gaat op voor Ichabod Crane in Sleepy Hollow: bij zijn aankomst in het 

dorpje is Ichabod er stellig van overtuigd dat er een logische verklaring voor de 

                                                             
173 Perez, p. 124 
174 Brians, Paul, Romanticism: <http://www.wsu.edu/~brians/hum_303/romanticism.html>. 
Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
175 Perez, p. 124 
176 Salisbury (ed.), p. 170 
177 Perez, p. 127 
178 Ibidem 
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moorden, en de mysterieuze verdwijning van de hoofden van de slachtoffers, is. Hij 

gelooft niets van de verklaring van de dorpelingen en doet de verhalen over The 

Headless Horseman af als bijgeloof. Pas wanneer hij persoonlijk in aanraking komt 

met The Headless Horseman ziet hij in dat deze verhalen wel kloppen. 

 

Er is echter ook een verschil tussen beide bovennatuurlijke personages. In Nosferatu 

opereert Graaf Orlok uit eigen wil. Zijn voornaamste doel is het zaaien van dood en 

verderf. Wel is het zo dat hij, na het zien van een foto van Hutter’s vrouw Ellen, als 

het ware extra gemotiveerd raakt. Zijn verlangen naar (het bloed van) Ellen drijft 

hem alleen maar sneller voort op zijn pad van dood en verderf. In tegenstelling to 

Graaf Orlok wordt The Headless Horseman gebruikt door iemand anders. Zijn reign 

of death (in de woorden van Perez)179 is eigenlijk niet zijn eigen reign of death; het is die 

van het personage dat hem, voor eigen gewin, gebruikt.  

 

Verschil is er ook in de wijze waarop beide ‘ondoden’ aan hun einde komen. Graaf 

Orlok wordt uiteindelijk overwonnen door de zon: een vampier verdraagt geen 

daglicht, dus op het moment dat de zon door het raam van Ellen’s slaapkamer naar 

binnen valt, lost Graaf Orlok op in het niets. Overigens is dit één van de zaken die 

Nosferatu heeft toegevoegd aan de mythevorming omtrent vampiers: in Bram 

Stoker’s roman Dracula, waar Nosferatu op gebaseerd is, kan Graaf Dracula wel 

overleven bij daglicht, zij het enigszins verzwakt. Vele vampierfilms en -verhalen na 

Nosferatu hebben echter Graaf Orlok’s ‘allergie’ voor zonlicht overgenomen.180 

 

The Headless Horseman wordt niet zozeer verslagen als wel onschadelijk gemaakt. 

Door logisch nadenken komt Ichabod Crane tot de conclusie dat de Horseman tot 

rust zal komen wanneer hij zijn eigen hoofd weer terugkrijgt , dat is immers gestolen 

door de persoon die hem als ‘huurmoordenaar’ gebruikt. Wanneer dit plan tot 

uitvoer wordt gebracht, kan The Headless Horseman, die vanaf dat moment 

eigenlijk nog slechts ‘The Horseman’ is, eindelijk rust vinden in de dood. 

 

Zoals we gezien hebben zijn er veel overeenkomsten aan te wijzen tussen Nosferatu 

en Sleepy Hollow, waarbij een aantal in beide films terugkerende Expressionistische 

elementen, met name in het gebruik van de natuur, een belangrijke rol spelen. Deze 

overeenkomsten willen echter niet zeggen dat de Expressionistische elementen in 

beide films ook dezelfde functies hebben. 

 

                                                             
179 Perez, p. 125 
180 Silver, Alain & James Ursini, The Vampire Film: From Nosferatu to Interview with the Vampire. 
New York: Limelight Editions, 1997. p. 65  
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In Sleepy Hollow is de functie van de, in verschillende mate, als Expressionistisch aan 

te merken elementen (de onheilspellende sets, Ichabod’s vasthoudendheid aan zijn 

eigen zienswijze, het uiterlijk – en gedrag – van The Headless Horseman) een 

voornamelijk persoonlijke functie: ze zijn een manier voor Burton om zijn haat-liefde 

verhouding met Hollywood te veruiterlijken en op die manier te verwerken. Door af 

te rekenen met The Headless Horseman kan Burton de frustraties, die het werken 

binnen het studiosysteem voor hem opleveren, uiten en ermee afrekenen. 

 

Hoewel in Nosferatu ook wordt afgerekend met bepaalde demonen uit het verleden, 

zijn deze demonen van een hele andere, dikwijls meer universele, aard dan in Sleepy 

Hollow het geval is. Volgens Perez is Nosferatu, evenals Das Kabinett des Doktor 

Caligari, voornamelijk te zien als een reactie op de Eerste Wereldoorlog. Caligari is 

hoofdzakelijk een aanklacht tegen de “... insane authority that unleashed the war”181; 

de waanzin van de regeringen en autoriteiten die onschuldige burgers een 

destructieve oorlog injoegen, zoals Kracauer ook al aangaf in From Caligari to Hitler.182 

Nosferatu, daarentegen, is volgens Perez te interpreteren als een aanklacht tegen de 

haast onmetelijke hoeveelheid dood en verderf die een dergelijke, zinloze, oorlog 

met zich meebrengt.183 Bovendien kan de film, zoals al eerder aangegeven, ook 

gezien worden als een ‘bevestiging’ van de onontkoombaarheid van de dood in het 

algemeen: 

 

“Murnau’s film endures as one of the most resonant and unsettling responses 

that have been made in art to the death that inescapably awaits us.”184 

 

Zoals Elsaesser al aangaf, zijn dit interpretaties die grotendeels zijn ingegeven door 

hindsight: de films worden gezien in context van de tijd waarin ze zijn geproduceerd 

en de gevoelens, angsten en frustraties die deze opwekte in de mensen uit die tijd.185 

Het is derhalve niet ondenkbaar dat over een aantal jaren of decennia dergelijke 

interpretaties van Burton’s films  (en die van zijn tijdgenoten) zullen bestaan. 

 

 

 

 

 

                                                             
181 Perez, p.124 
182 Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1966. p. 
64/65. 
183 Perez, p. 124 
184 Ibidem 
185 Elsaesser, Thomas, Weimar Cinema and After. London: Routledge, 2000. p. 20/21 
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5.4. Corpse Bride 

 

In 2005 verschijnt, naast Burton’s verfilming van Roald Dahl’s bekende Charlie and 

the Chocolate Factory een tweede film van zijn hand: Corpse Bride, een stop-motion 

animatiefilm die Burton samen met Mike Johnson regisseerde. Na The Nightmare 

Before Christmas, geproduceerd door Burton en geregisseerd door Henry Selick, is 

Corpse Bride de tweede feature stop-motion animatiefilm waar Burton (letterlijk) zijn 

naam aan verbindt. De volledige titel van The Nightmare Before Christmas luidt 

immers Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas. Voor Corpse Bride gaat hetzelfde 

op: de volledige titel luidt Tim Burton’s Corpse Bride.     

 

Het is niet moeilijk hier een vorm van productdifferentiatie ook  zien omtrent het 

werk van Tim Burton, die we eerder, aan de hand van Thompson186 en Elsaesser187, al 

zagen in de Expressionistische film. Hoewel Burton altijd binnen het in Hollywood 

gangbare studiosysteem heeft gewerkt, is hij binnen Hollywood een buitenbeentje te 

noemen: 

 

“Very few people in Hollywood have been allowed to have as much freedom 

as Burton. He is a contradiction – a filmmaker who has a distinct and 

uncompromising style and yet remains grounded in the Hollywood studio 

system.”188 

 

Een belangrijke reden voor het feit dat Burton zoveel vrijheid krijgt heeft juist te 

maken met zijn, in hedendaags Hollywood, unieke visuele (en thematische) stijl. 

Door deze stijl is een door Tim Burton geregisseerde film altijd als zodanig te 

herkennen. Op deze herkenbaarheid wordt in Hollywood handig ingesprongen; 

onder andere door, zoals al vermeld, zijn naam toe te voegen aan de titels van een 

aantal van zijn films. In het geval van The Nightmare Before Christmas is dit opvallend, 

gezien het feit dat deze film niet door Burton, maar door Henry Selick werd 

geregisseerd; Burton was ‘slechts’ als producer en schrijver bij de film betrokken. 

 

Door Burton’s naam op een dergelijke manier aan een film te verbinden, hopen 

filmstudio’s uiteraard meer publiek naar de bioscopen te lokken: ‘de  nieuwe’ Burton 

zal allicht meer publiek trekken dan een vergelijkbare film waar geen bekende naam 

                                                             
186 Thompson, Kristin, Dr. Caligari at the Folies-Bergère, or, The Successes of an Early Avant 
Garde Film. in: Budd, Mike (ed.), The Cabinet of Dr. Caligari: Texts, Contexts, Histories. New 
187 Elsaesser, Germany: The Weimar Years. p. 144 
188 Andac, Ben, Tim Burton 
<http://www.sensesofcinema.com/contents/directors/03/burton.html>. Laatst 
geraadpleegd op 25 juni 2007. 



Doctoraalscriptie                                                                                           Thijs Remmers (9923381) 
From Caligari to Corpse Bride?                                                                Begeleider: dr. Jim Hurley 
 

 77

aan gekoppeld is.  Burton wordt als het ware als ‘merk’ gebruikt, wanneer zijn naam 

aan een film gekoppeld is, weet de kijker wat hij/zij kan verwachten. In de woorden 

van Ben Andac: 

 

“The name ‘Tim Burton’ comes to stand for stylised films about outsiders 

with a recognizable gothic design, just like the name ‘Woody Allen’ has come 

to stand for angst-ridden urban comedies with a mousy intellectual who is 

instantly and totally identified with the director as main character.”189 

 

Buiten op deze manier, is de naam Tim Burton als vorm van productdifferentiatie op 

een andere, meer indirecte manier effectief. Zoals we in een aantal voorbeelden 

zullen zien, laten filmcritici zich dikwijls lovend uit over Burton’s films. Zelfs 

wanneer een recensie niet onverdeeld positief is, wordt dikwijls lovend gesproken 

over Burton’s visuele talent en originaliteit. Dergelijke recensies zullen misschien niet 

direct hordes mensen ertoe aanzetten om Burton’s films te gaan bekijken, maar ze 

zorgen er wel voor dat het beeld van Burton als visueel (extreem) begaafd regisseur 

het collectieve bewustzijn binnensluipt, hetgeen er – op de lange termijn – toe leiden 

dat een bepaald publiek naar de bioscoop gaat voor een film waar ze normaal niet 

heen zouden gaan, juist omdat deze film is geregisseerd door Tim Burton.  

 

Zo schrijft Kathi Maio in haar recensie van Corpse Bride: 

 

“In short (...) Corpse Bride is very much a Tim Burton film in both tone and 

content. That means that very young children may not know what to make of 

this morbid “cartoon,” but adult animation fans and geek-goth audiences 

worldwide will enjoy themselves immensely.”190  

 

Ook met betrekking to Sleepy Hollow kunnen we in verschillende recensies zien dat 

deze  vorm van productdifferentiatie zijn vruchten afwerpt: recensenten laten zich 

veelal positief uit over Burton’s films. 

 

“For me, Burton’s latest film, Sleepy Hollow, is fascinating precisely because he 

directed it.”191 

 

Roger Ebert heeft over Sleepy Hollow het volgende te zeggen: 
                                                             
189 Andac, Ben, Tim Burton 
190 Maio, Kathi, A Labor of Love – And Thumbs. Fantasy & Science Fiction, Mar. 2006, Vol. 110 
Issue 3, p. 115-120. (p. 117) 
191 Maio, Kathi, Outsiders: Looking in, And Peering out. Fantasy & Science Fiction, Apr. 2000, 
Vol. 98 Issue 4, p. 72-77. (p. 72)  
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“Tim Burton’s “Sleepy Hollow” (...) is the best-looking horror film since 

Coppola’s “Bram Stoker’s Dracula.” (...) What it depends upon is Burton’s 

gift for bizarre and eccentric special effects (...).”192  

 

De grote studioproducties die Burton geregisseerd heeft, zoals Batman en Batman 

Returns, kunnen hiervoor ook als voorbeeld dienen: liefhebbers van de ‘betere’ film, 

van arthouse films, gaan doorgaans niet gauw naar de bioscoop voor een 

superheldenfilm als Batman of Superman. Een deel van dit publiek zal echter wel (of 

eerder) geneigd zijn een dergelijke film te bezoeken wanneer deze geregisseerd is 

door een ‘interessante’ regisseur als Tim Burton. Ook in dit geval kan dit 

geïllustreerd worden aan de hand van wat recensenten over, bijvoorbeeld, Batman 

Returns hebben geschreven. Zelfs wanneer Burton’s films negatieve recensies krijgen, 

wordt aandacht besteed aan Burton’s (visuele) talent en dikwijls terugkerende 

thema’s: 

 

“All of Tim Burton’s films (...) are about characters whose strange qualities 

place them outside the mainstream, and who live in worlds that owe 

everything to art direction and set design. Looking at these movies is a 

pleasure – they are not ordinary, or boring. (...) I give the movie a negative 

review, and yet I don’t think it’s a bad movie; it’s more of a misguided one, 

made with great creativity, but denying us what we more or less deserve 

from a Batman story.”193  

 

Buiten de overduidelijke productdifferentiatie, bevat Corpse Bride ook op het visuele 

vlak een aantal Expressionistische (of Expressionistisch aandoende) elementen. 

Hierbij springen met name het uiterlijk van de verschillende personages en de sets 

van de twee werelden waarin het verhaal zich afspeelt – het bovengrondse land van 

de levenden en de ondergrondse dodenwereld – in het oog. 

 

Juist omdat Corpse Bride een stop-motion animatiefilm is, is het voor de makers 

mogelijk meer te doen met het uiterlijk van de personages. Overdrijvingen in 

afmetingen en verhoudingen en dergelijke, die bij het werken met echte acteurs niet 

mogelijk zijn, kunnen in klei wel gerealiseerd worden. Dit is dan ook de reden dat 

                                                             
192 Ebert, Roger, Sleepy Hollow: 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19991119/REVIEWS/911190
303/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007.  
193 Ebert, Roger, Batman Returns: 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19920619/REVIEWS/206190
301/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007. 
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het karakter van de personages duidelijk doorwerkt in hun uiterlijk, meer dan dat bij 

live action films mogelijk zou zijn. Zo is de hoofdpersoon, Victor van Dort, een 

verlegen, ietwat zenuwachtige, bange en onhandige jongeman; hetgeen goed tot 

uiting komt in zijn uiterlijk: hij is lang en mager, waardoor zijn bewegingen altijd iets 

onhandigs hebben. Met een beetje fantasie is het zelfs mogelijk om in Victor een 

gelijkenis met Cesare, de slaapwandelaar uit Caligari te zien (zie figuur 22). 

 
figuur 22: Victor van Dort 

 
Voor de rest van de bewoners van het land der levenden geldt hetzelfde: hun 

uiterlijk is een uitvergroting van hun karakter. Goede voorbeelden hiervan zijn, 

onder andere, de aristocratische moeder van Victoria Everglot (Victor’s aanstaande 

vrouw), haar overmatig beleefde en pompeuze butler en de norse, constant dreigend 

van onder in beeld gebrachte Pastor Galswells (zie figuren 23 t/m 25).  

 
figuur 23: De ouders van Victoria Everglot 

 
Voor de bewoners van de ondergrondse dodenwereld gaat wederom hetzelfde op: 

ook hier is het karakter van de personages duidelijk af te lezen aan hun uiterlijk. Het 

grote verschil hierbij is dat, in tegenstelling tot de levende personages, de doden stuk 

voor stuk vrolijke, lachende, dansende en zingende mensen zijn. Bovendien zijn de 
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gezichten en kostuums van de doden veel kleurrijker dan die van de levenden. Het 

lijkt wel alsof het veel leuker is om dood te zijn dan om te leven. 

 
figuur 24: De butler van de familie Everglot (links) 

 
Ook in de sets van beide werelden is dit onderscheid duidelijk terug te zien. Het land 

van de levenden is een grauwe, grijze wereld met nauwelijks kleur. Het lijkt een 

dorp te zijn waar, net als in Sleepy Hollow, de zon nooit schijnt en niemand ooit lacht. 

Het enige beetje kleur in deze wereld is de vlinder die Victor in de openingsscène 

vrijlaat, nadat hij deze heeft nagetekend. 

 
figuur 25: Pastor Galswells 

 
Kortom: dorp en dorpsbewoners vormen als het ware één geheel: een grauwe 

gemeenschap waar niemand elkaar echt kent of aardig vindt en waar lachen uit den 

boze is. 

 

Hetzelfde gaat op voor de ondergrondse wereld van de doden: personages en sets 

sluiten ook hier naadloos op elkaar aan, alleen lijkt alles hier 180 graden gedraaid. 

Waar het dorp van de levenden een kleurloze, doodse aangelegenheid is, geldt voor 

de dodenwereld precies het omgekeerde: vrolijkheid en kleur zijn alom aanwezig. 

Het is niet voor niets dat een kroeg hier welhaast het centrale punt is, waar iedere 
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‘nieuwkomer’ een hartelijk welkom krijgt en waar bijna non-stop een jazzband 

speelt, met een skeletversie van Ray Charles op piano en een zingend skelet dat 

opvallende gelijkenissen vertoont met Sammy Davis Junior.194 

 

Het feit dat de dodenwereld een veel leukere en fijnere plek lijkt en is dan de wereld 

van de levenden is een thema dat in Burton’s werk vaker voorkomt: ook in Beetlejuice 

(1988) is dit het geval. Een vergelijking met, bijvoorbeeld, de Mexicaanse viering van 

Dia de los Muertos (Allerzielen) dringt zich op. Tijdens dit feest, jaarlijks op 2 

november, worden overleden familieleden op een feestelijke manier herdacht. De 

dood wordt in Mexico niet per definitie gezien als een triest iets.195 Burton zegt hier 

zelf over: 

 

“That thematic thing of the living world being much more ‘dead’ than the 

dead world, playing with those juxtapositions and those feelings – I 

remember having that from very early on. It goes back to childhood: I just 

remember that feeling that what people call ‘normal’ is not normal and what 

people call ‘abnormal’ isn’t abnormal. And that’s why I always responded to 

characters and monsters, and cultures like Mexico and its Day of the Dead, 

because I always felt there was more life there... I came from a sort of 

puritanical suburan existence where death was looked upon as dark and 

negative. But it happens to everybody, and I always responded to cultures 

that made death feel more a part of life.”196  

 

Hiermee dient zich een wezenlijk verschil aan tussen (een deel van) het werk van 

Tim Burton en de Duitse Expressionistische film. Zoals we hebben gezien bij, onder 

andere, Gilberto Perez’ interpretatie van Nosferatu, wordt in Expressionistische films 

op een andere manier omgegaan met de dood als in Corpse Bride het geval is. Volgens 

Perez handelt Nosferatu over de onontkoombaarheid van de dood, iets wat over 

Corpse Bride ook gezegd kan worden. Echter, in Nosferatu is de dood, in tegenstelling 

tot wat in Corpse Bride het geval is, niet bepaald iets om reikhalzend naar uit te 

kijken. De dood is iets om te vrezen, niet voor niets wordt de onontkoombaarheid 

van de dood gesymboliseerd door een angstaanjagend, bovennatuurlijk personage 

als Graaf Orlok.197 In Corpse Bride wordt de dood juist gerepresenteerd als iets leuks, 

niet om bang voor te zijn. De dood wordt hier dan ook gerepresenteerd door een 

                                                             
194 Salisbury (ed.) p. 258/259 
195 Salvador, Ricardo J., What Do Mexicans Celebrate On The Day Of The Dead? In: Morgan, 
J.D. & P. Laungani (eds.), Death and Bereavement in the Americas. Amityville, NY: Baywood 
Publishing Co., 2003. p. 75-76.  
196 Salisbury (ed.), p. 252/253  
197 Perez, p. 125-127 
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heel scala aan vrolijke, kleurrijke personages, geleid door Emily, de Corpse Bride uit 

de titel van de film. Zij is verre van een onheilspellende aankondiging van de dood, 

eerder het tegenovergestelde: “Corpse Bride (...) is the sexiest piece of rotting flesh 

ever.”198    

 

Buiten het feit dat beide werelden Burton’s standpunt omtrent de dood 

representeren, zijn er, op het visuele vlak, een aantal Expressionistische elementen 

aan te wijzen. In het dorp van de levenden zijn de sets overwegend naturalistisch, zij 

het dat alles erg grijs en grauw van kleur is, inclusief de mensen in het dorp. De 

gebouwen zijn groot. De interieurs stralen een (lang) vergane glorie uit, met oude, 

krakkemikkige, stoffige meubels in gigantische vertrekken; schilderijen van illustere 

familieleden aan de muren en volop spinnenwebben. Het weinige licht dat er is lijkt 

volledig te bestaan uit het grauwe daglicht dat door de ramen binnenvalt, lampen 

en/of kaarsen zijn niet of nauwelijks te bekennen. De manier waarop het licht door 

ramen en deuren binnenvalt, veroorzaakt grote vervormde schaduwen (zie figuur 

26). 

 
figuur 26: Donkere interieurs in het dorp van de levenden 

 
De wereld van de doden daarentegen is een vrolijke plek met veel kleur en licht. 

Straten, huizen, meubels, niets lijkt recht te zijn. Hierdoor wordt in de dodenwereld 

een vrolijke chaos gecreëerd, die sterk contrasteert met de rigide orde in de huizen 

van de families Van Dort en Everglot. Het is hier dat de meest opvallende 

gelijkenissen te zien zijn met de Expressionistische sets van (bijvoorbeeld) Caligari.  

(zie figuur 27).   

                                                             
198 Travers, Peter, Tim Burton’s Corpse Bride. In: Rolling Stone, 0035791X, September 2005, 
Issue 983 
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figuur 27: Vrolijke wanorde in de onderwereld 

 
De wereld van de levenden is niet beperkt tot het dorpje waar de Van Dorts en de 

Everglots wonen; de bossen net buiten het dorpje maken ook deel uit van deze 

wereld. Het is in deze bossen dat Victor bij het oefenen van zijn huwelijksgeloften 

per ongeluk Emily, de Corpse Bride, tot leven wekt en tot zijn vrouw maakt. Gezien 

het feit dat een dergelijk belangrijk moment zich op deze plek afspeelt en omdat 

Emily hier lag te ‘wachten’ op haar bruidegom, kan het bos gezien worden als een 

tussengebied: het behoort niet helemaal tot het land van de levenden, maar is ook 

geen onderdeel van de ondergrondse dodenwereld.  

 

Ook hier zijn Expressionistische elementen aan te wijzen. De schaduwen die de 

bomen werpen, geven het bos een donkere beklemmende sfeer, die vergelijkbaar is 

met de sfeer die in Sleepy Hollow en Nosferatu ook uitstralen. Net als in deze beide 

films wordt deze sfeer ook hier opgeroepen door de manier waarop de natuur in 

beeld is gebracht (zie figuur 28). Door het blauwige avondlicht wordt dit nog eens 

versterkt. Al heeft dit blauwe licht ook als gevolg dat, ondanks dat het overwegend 

donker is en het geheel een beklemmende sfeer heeft, het bos een kleurrijker plek is 

dan het grauwe dorpje even verderop. 

 
figuur 28: Het bos als ‘tussenwereld’ 
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Gezien het feit dat Corpse Bride een stop-motion animatiefilm is, is het moeilijk iets te 

zeggen over de acteerstijl. De personages bewegen iets minder soepel, iets 

schokkeriger dan menselijke acteurs (of door computeranimatie gecreëerde 

personages) zouden doen. Dit is meer toe te wijzen aan te gebruikte techniek dan aan 

artistieke keuzes en Expressionistisch acteerwerk. Al geeft filmcriticus Roger Ebert 

aan dat deze iets schokkerige manier van bewegen wel uitstekend past bij de sfeer 

van de film: 

 

“My own feeling is that the artificiality of stop-motion adds a quality that 

standard animation lacks, an eerie otherwordly magical quality that’s hard to 

pin down. Certainly the macabre world of “Corpse Bride” benefits from it, 

and somehow it is appropriate that a skeleton would move with a subtle 

jerkiness.”199 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat Corpse Bride of Tim Burton’s Corpse Bride, zoals 

de volledige titel van de film luidt, illustreert dat het fenomeen productdifferentiatie, 

zoals we dit hebben gezien bij de Expressionistische film, ook van toepassing is op 

het werk van Tim Burton. Al zij daar in het geval van Corpse Bride, een film die 

(deels) op een jonger publiek is gericht, nog wel een paar kanttekeningen bij te 

plaatsen: 

 

“Inquiring minds also want to know why Burton’s been elevated to William 

Shakespeare status in the long-winded title. Burton’s name is unlikely to 

carry a lot of weight with young audiences, who don’t yet have a full grasp of 

the auteur theory.”200 

 
Dit neemt echter niet weg dat de terugkerende thematiek en het visuele talent van 

Burton absoluut punten zijn waarop zijn films aan een bepaald publiek ‘verkocht’ 

kunnen worden. Dit wordt geïllustreerd door de, overwegend positieve, kritieken op 

zijn werk. Ook in gevallen waar de recensies minder positief zijn, worden deze 

punten aangehaald; onder andere om aan te geven dat de film misschien niet 

helemaal gebracht heeft wat ervan verwacht mocht worden, gezien het feit dat het 

‘de nieuwe Burton’ betreft, maar dat het (voor een bepaald publiek) toch de moeite 

                                                             
199 Ebert, Roger, Tim Burton’s Corpse Bride: Here comes the corpse... 
<http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050922/REVIEWS/509210
02/1023>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007.  
200 Stein, Ruthe, So what if the bride-to-be is a stinking, rotting corpse. 
<http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2005/09/23/DDGMQERO6F1.DTL&hw=corpse+bride&sn=001&sc=1
000>. Laatst geraadpleegd op 25 juni 2007.  
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waard kan zijn de film te gaan bekijken. Roger Ebert’s hierboven geciteerde recensie 

van Batman Returns is hier een goed voorbeeld van. 

 

Wat het uiterlijk van de film betreft zijn er in Corpse Bride een aantal 

Expressionistische elementen aan te wijzen. De belangrijkste van deze elementen 

zien we terug in het uiterlijk van de personages en in de vormgeving van de twee 

verschillende werelden: het dorpje waar de levende mensen wonen en de 

ondergrondse ‘dodenstad’. In het geval van de personages worden de niet 

kloppende verhoudingen, overdrijvingen en dergelijke gebruikt met het doel de 

karakters, het innerlijk van deze personages te veruiterlijken. De nog levende 

personages zijn, een paar uitzonderingen daargelaten, stuk voor stuk norse, 

chagrijnige mensen die nooit lijken te lachen. Het tegendeel gaat op voor de doden: 

dit zijn stuk voor stuk vrolijke, kleurrijke personages. 

 

Deze onderverdeling, waarbij de doden levendiger lijken dan de nog levende 

personages, wordt nog eens versterkt door de sets in beide werelden. Het, 

bovengrondse, dorpje van de levenden is grauw en grijs, de zon lijkt er nooit te 

schijnen. Al met al lijkt het geen prettige plek om te verblijven, waar het in de 

dodenwereld soms juist één groot feest lijkt. Het is er kleurrijker en lichter; straten, 

gebouwen en meubels zijn gegroepeerd in een vrolijke chaos. Bovendien lijkt het 

centrale punt van deze wereld een kroeg te zijn, waar haast non-stop gezongen en 

gedronken kan worden. 

 

Deze ‘omkering’ van het (in het westen) gangbare beeld van leven en dood komt 

deels voort uit Burton zelf: hij heeft aangegeven altijd gefascineerd te zijn door 

culturen waar op een andere manier met de dood wordt omgegaan. 

 

Op het gebied van acteerwerk en –stijl valt in met betrekking tot Corpse Bride weinig 

te zeggen: omdat het een stop-motion animatiefilm is, is er een duidelijke scheiding 

tussen het werk van de (stem)acteurs en het werk van de animatoren. Het stop-

motion aspect zorgt ervoor dat de bewegingen van de personages nooit echt soepel 

zijn. Deze ietwat haperende bewegingen kunnen aangezien worden voor 

Expressionistisch acteerwerk, waarin dergelijke bewegingen gebruikt worden om 

emoties en innerlijke conflicten over te brengen. Gezien het feit dat deze manier van 

bewegen voortkomt uit de techniek van stop-motion animatie, is het niet terecht 

deze conclusie te trekken, ondanks het feit dat (stop-motion) animatie mogelijkheden 

biedt op het gebied van mimiek en gestiek die een levende acteur niet heeft, 
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waardoor geanimeerde personages dus (in principe) grotere expressieve 

mogelijkheden hebben dan normale acteurs. 

 

 

5.5. Conclusies 

 

In de bovenstaande analyses van Batman Returns, Sleepy Hollow, en Corpse Bride zijn, 

naast een aantal Expressionistische elementen, een aantal concepten naar voren 

gekomen die, naast op Expressionistische film, ook van toepassing (kunnen) zijn op 

het werkt van Tim Burton. 

 

Zo is aan het licht gekomen dat de Expressionistische invloeden in het werk van Tim 

Burton mogelijk niet direct uit de Expressionistische film komen. Het is mogelijk dat 

de vertaalslag van Expressionistische film naar Burton’s werk niet zo lineair is. Een 

dergelijke non-lineaire, indirecte beïnvloeding werd door Elsaesser opgemerkt met 

betrekking tot de vermeende invloed van de Expressionistische film op de 

(Amerikaanse) film noir. Hoewel de door Elsaesser omschreven omstandigheden van 

deze interference history niet van toepassing zijn op Burton’s films, is het wel mogelijk 

een dergelijke vorm van indirecte beïnvloeding ook in het werk van Burton te zien: 

aan de hand van uitspraken die Burton zelf heeft gedaan over zijn invloeden blijkt 

bijvoorbeeld dat de vroege horrorfilms van, onder andere, James Whale en 

Expressionistische (schilder)kunst inspiratiebronnen zijn. 

 

Verder is gebleken dat, zoals dat bij het Expressionisme volgens Eisner en Perez ook 

het geval is, in onder meer Sleepy Hollow duidelijk invloeden uit de Romantiek aan te 

wijzen zijn. Sleepy Hollow vertoont hierbij, onder ander wat betreft uiterlijk, sfeer en 

thematiek, duidelijke overeenkomsten met Nosferatu. Zoals Perez al aangaf is 

Nosferatu de Expressionistische film waarin de invloed van de Romantiek het 

duidelijkst is terug te zien, onder andere in Murnau’s fascinatie voor natuur: de sfeer 

van angst die door de film wordt opgewekt, komt grotendeels voort uit beelden van 

onheilspellende wolkenpartijen, donkere bossen en dergelijke. Sleepy Hollow is voor 

de sfeer ook grotendeels afhankelijk van de natuur in de omgeving van het dorpje, 

met dien verstande dat de natuur hier grotendeels kunstmatig is: de film is immers 

in de studio opgenomen, in tegenstelling tot Nosferatu. 

 

Tot slot hebben we kunnen zien dat in het werk van Tim Burton een vorm van 

productdifferentiatie te herkennen valt, die ook ten tijde van de Expressionistische 

film al toegepast werd. Door het toevoegen van elementen uit ‘hogere’ kunstvormen 
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als schilderkunst aan een hoofdzakelijk ‘lagere’ cultuuruiting als film, hoopte men 

indertijd een groter en breder publiek naar de bioscopen te lokken. Het doel was 

hierbij om films te maken die de arbeidersklasse, die voor het grootste deel het 

filmpubliek uitmaakte, graag bleef bezoeken en tegelijkertijd, door toevoeging van 

elementen uit (bijvoorbeeld) het Expressionisme, ook de bourgeoisie naar de 

filmtheaters te lokken.  

 

In het geval van Burton werkt het in grote lijnen hetzelfde, zij het dat de details wat 

anders uitwerken. Doordat Burton een uniek te noemen (visuele) stijl heeft, valt hij 

binnen Hollywood enigszins buiten de boot. Deze stijl is echter ook een goed selling 

point: door Burton’s films in de markt te zetten als visueel zeer aantrekkelijke films 

over mensen die net niet thuis lijken te horen in de maatschappij waarin ze leven, 

wordt een bepaald publiek aangesproken dat wellicht die films niet zou gaan 

bekijken wanneer ze door een andere, wellicht visueel minder begenadigde, 

regisseur waren gemaakt. Filmcritici werken mee aan de vorming van het beeld dat 

Burton een begenadigd regisseur is, die visueel indrukwekkende films maakt over 

gekwelde zielen en buitenstaanders. Zo wordt zelfs in negatieve recensies van 

Burton’s films dikwijls aandacht besteed aan zijn talent om prachtig uitziende films 

te creëren. 

 

Wat betreft de Expressionistische elementen in de films van Burton is naar voren 

gekomen dat, in de drie besproken films, deze voornamelijk naar voren komen in het 

uiterlijk van de films en de personages. In Batman Returns is bij Catwoman en The 

Penguin sprake van een wat overdrevener, meer lichamelijke stijl van acteren dan we 

bij de rest van de personages zien. Op deze manier worden de innerlijke conflicten 

en trauma’s van deze personages veruiterlijkt. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte 

voor de bijna constant zenuwachtige Ichabod Crane in Sleepy Hollow.  

 

Gezien het feit dat deze acteerstijl tot doel heeft emoties van de personages 

duidelijker over te brengen op de kijker, zijn deze vormen van overacting 

(gedeeltelijk) te beschouwen als een moderne variant op de, door Eisner beschreven, 

Expressionistische acteerstijl. Echter, door dit overacting, wat het in wezen is, ligt ook 

het gevaar van karikaturisering op de loer. Bovendien valt de overdrijving en 

vertraging in mimiek en gestiek (en in sommige gevallen ook in dialoog) in het niet 

bij de uitvergroting van emoties in de Expressionistische film. Hoewel in Corpse Bride 

ook sprake is van een zekere mate van schokkerigheid in beweging – een kenmerk 

van de Expressionistische acteerstijl – is dat in dit geval voornamelijk een gevolg van 
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de gebruikte techniek (stop-motion animatie) en niet een veruiterlijking van de 

gevoelens van de personages. 

 

De sets en kostuums in de drie besproken films bevatten de meest in het oog 

springende Expressionistische elementen. Zo geven de outfits en maskers van 

Batman en Catwoman duidelijk aan dat beiden problemen hebben met het 

blootgeven van hun donkere kant. Bij Catwoman wordt dit nog eens versterkt door 

het feit dat haar catsuit steeds verder ontrafeld raakt, net als haar eigen 

persoonlijkheid.  

 

Het meest Expressionistische character design zien we echter terug in Corpse Bride: bij 

alle personages is het karakter duidelijk af te lezen aan het uiterlijk. Opvallend is 

hierbij dat (bijna) alle levende personages norse, arrogante, saaie mensen zijn die 

nooit lachen, waar de doden juist vrolijk en onbezorgd ‘door het leven gaan’. Het 

gekozen medium (stop-motion animatie) biedt bij de vormgeving van de personages 

mogelijkheden die het werken met levende acteurs niet biedt. Dit is duidelijk terug te 

zien in het grote aantal personages met verstoorde verhoudingen: een klein dik 

mannetje met hele dunne beentjes en een groot rond hoofd, getrouwd met een lange, 

nors kijkende vrouw met een enorm kapsel; een butler die constant (met opgehaalde 

neus) op zijn tenen lijkt rond te lopen en een head waiter die inderdaad uit niet meer 

dan een hoofd bestaat zijn slechts een paar voorbeelden. 

 

Dit onderscheid tussen de grauwe wereld van de levenden en de vrolijke, kleurrijke 

dodenwereld wordt in de sets doorgezet: het dorp van de levenden is donker en 

grauw, de zon lijkt nooit te schijnen. De dodenwereld is juist een vrolijke, kleurrijke 

chaos, met een kroeg als centraal punt. 

 

Zowel in Batman Returns als in Sleepy Hollow dienen de, Expressionistisch aandoende, 

sets om de (donkere) sfeer van de film neer te zetten en te versterken. Vooral in 

Batman Returns dienen de verschillende sets, met name de ‘uitvalsbases’ van Batman 

en The Penguin, om de eenzaamheid en innerlijke conflicten van deze personages 

weer te geven. 

 

In elke afzonderlijke film heeft de combinatie van de Expressionistische elementen 

nog een andere functie. Ze dienen om Burton’s eigen gevoelens omtrent de 

thematiek weer te geven. Zo is Sleepy Hollow te lezen als Burton’s manier om zijn 

frustraties omtrent het studiosysteem in Hollywood te verwerken. 
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Hiermee komen we op het belangrijkste verschil wat betreft de functies van de 

Expressionistische elementen: in de Expressionistische film lopen de functies van 

deze elementen uiteen van het veruiterlijken van innerlijke gevoelens, trauma’s en 

conflicten (van zowel personages als filmmakers) tot het leveren van 

maatschappijkritiek. Zo is Caligari volgens velen te lezen als een aanklacht tegen de 

regeringen die hun bevolking een zinloze oorlog insturen. In het werk van Burton is 

van dergelijke maatschappijkritiek niet of nauwelijks sprake. Burton’s films 

handelen, in de innerlijke conflicten en trauma’s van zijn personages, vooral over zijn 

eigen trauma’s en conflicten, zijn buitenstaander zijn en de moeilijkheden die hij 

ondervindt doordat veel mensen hem al van jongs af aan niet begrepen en vice versa. 

Het is echter mogelijk dat, wanneer men over een aantal jaren of decennia terugkijkt 

op Burton’s films, dergelijke maatschappijkritiek, gezien in de context van de tijd 

waarin de films zijn gemaakt, wel terug te zien is in Burton’s werk.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Aangezien dit onderzoek bestaat uit drie op elkaar aansluitende delen, ligt het voor 

de hand in de conclusies deze drie delen in stand te houden en gaandeweg 

verbanden tussen de delen te leggen. 

 

In het eerste deel van dit onderzoek was het streven een duidelijk en bruikbaar 

overzicht te schetsen van de kunststroming of –beweging die het Expressionisme is. 

Door in kaart te brengen wat de belangrijkste kenmerken van het Expressionisme 

zijn, en wat de functies zijn die deze kenmerken uit (kunnen) oefenen, wordt een 

basis opgebouwd waarop in de rest van het onderzoek voortgebouwd kan worden. 

 

Het Expressionisme is een verre van eenduidige kunstbeweging, waarbinnen een 

aantal dingen opvallen. Allereerst is daar het feit dat veel van de kunstenaars die 

geassocieerd worden met het Expressionisme zichzelf helemaal niet als zodanig 

beschouwen. In tegenstelling tot vele andere kunststromingen is het Expressionisme 

niet een stroming die vanuit de kunstenaars zelf is ontstaan: het is veel meer een 

naam voor een tendens in de kunst die door kunstcritici als een soort label werd 

gebruikt: kunstenaars die in hun werk het Dionysische, irrationele, meer emotionele 

aspect van kunst boven het Apollinische aspect, het rationele aspect stelden, kregen 

dit label al gauw opgeplakt.  

 

Dit verklaart voor een groot deel dat het Expressionisme zo breed is: twee werken 

van verschillende kunstenaars, die weinig verband met elkaar lijken te houden, 

kunnen op deze manier toch allebei Expressionistische werken zijn. Het 

Expressionisme is bovendien een zeer brede stroming vanwege het ruime scala aan 

kunststromingen waardoor Expressionistische kunstenaars zich laten inspireren. 

Gordon geeft een overzicht van de belangrijkste invloeden op het Expressionisme: 

 

• Laat Impressionisme; Symbolisme en Jugendstil 

• Fauvisme; Kubisme; Orphisme en Futurisme 

• Duitse Gothische kunst; Duitse Romantische kunst 

• Tribal art: zowel Afrikaans als Oceanisch 

• Folk art; naïeve kunst en child art 

• Islamitische en Oosterse kunst 

 

Deze veelheid aan invloeden zorgt, zoals te verwachten, voor een breed palet aan 

Expressionistische kunstwerken. Belangrijkste wat deze kunstwerken en kunstenaars 
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gemeen hebben is de mentaliteit: het veruiterlijken van innerlijke gevoelens, 

conflicten en angsten is het belangrijkste in een kunstwerk, realisme is niet van 

belang, belemmert de kunstenaar eigenlijk alleen maar in zijn mogelijkheden voor 

het veruiterlijken van die innerlijke gevoelens. Deze innerlijke gevoelens en 

verstoringen leiden ertoe dat in Expressionistische kunstwerken alledaagse 

voorwerpen en situaties op een onalledaagse manier worden weergegeven. 

Vertekeningen in perspectief, verhoudingen en dergelijke zijn hier de belangrijkste 

uitvloeisels van. 

 

De functie die deze vertekeningen uitoefenen binnen de Expressionistische kunst is 

hoofdzakelijk het veruiterlijken van innerlijke gevoelens en trauma’s. De precieze 

inhoud hiervan loopt uiteraard net zo breed uiteen als het scala van kunststromingen 

die de Expressionisten beïnvloed en geïnspireerd hebben. Wel zijn een aantal veel 

voorkomende thema’s aan te wijzen. Buiten puur persoonlijke angsten en gevoelens 

is maatschappijkritiek een veel voorkomend thema in Expressionistische 

kunstwerken. Zo verwerkten, ten tijde van en direct na de Eerste Wereldoorlog, veel 

Expressionistische kunstenaars hun oorlogstrauma’s en hun visie op de zinloosheid 

van deze oorlog in hun werk. 

 

Omdat Expressionisme noch een eenduidige term noch een duidelijke kunststroming 

is, zal de vertaalslag naar de Expressionistische film zorgvuldig gemaakt dienen te 

worden. Het rechtstreeks vertalen van de kenmerken van het Expressionisme naar 

film is een te eenvoudige voorstelling van zaken, getuige ook de vele uiteenlopende 

meningen op dit vlak. Het is hierbij ook belangrijk de verschillen tussen statische 

media als schilder en –beeldhouwkunst en het dynamische medium film in het oog 

te houden. Dit betekent dat ook het fenomeen beweging betrokken moet worden in 

het te vormen beeld van de Expressionistische film. 

 

Ondanks het feit dat de Expressionistische film, net als Expressionisme in het 

algemeen, een verre van eenduidig concept is, is het toch mogelijk een aantal 

belangrijke elementen te noemen aan de hand waarvan men af kan lezen of en in 

welke mate een film als Expressionistisch beschouwd kan worden: 

 

• Verstoord perspectief, verstoorde verhoudingen en hoeken. 

• Gebruik van sterke contrasten (chiaroscuro) en schaduwen. 

• Een Expressionistische acteerstijl.  

• Expressionistische thematiek. 
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Hoewel een aantal van deze elementen niet uniek zijn voor de Expressionistische 

film (zo werd in de jaren ’10 zowel in de Amerikaanse als in de Scandinavische film 

ook al gebruik gemaakt van scherpe contrasten tussen licht en donker), kunnen deze 

elementen hiervoor toch gebruikt  worden. Niet alleen bevatten de films die gebruikt 

zijn als voorbeelden van Expressionistische film allemaal één of meerdere van deze 

elementen; veel van de elementen die niet als puur Expressionistisch beschouwd 

kunnen worden – zoals het gebruik van chiaroscuro; verstoorde verhoudingen en 

vertekend perspectief – ook voor in andere Expressionistische kunstwerken, van 

schilderijen tot de Expressionistische theaterstukken van, bijvoorbeeld, Max 

Reinhardt. 

 

Verder is gebleken dat de functies van deze Expressionistische elementen in 

Expressionistische films doorgaans niet veel verschillen van de functies die deze 

elementen bij ‘regulier’ Expressionisme hebben: ook in de Expressionistische film is 

sprake van een innerlijk gevoel dat veruiterlijkt wordt. Uiteraard is het ook de 

bedoeling dat deze gevoelens overgedragen worden aan het publiek. Wel is het zo 

dat men bij Expressionistische schilder- of beeldhouwkunst met meer zekerheid kan 

zeggen dat het gevoel dat overgebracht wordt daadwerkelijk dat van de kunstenaar 

is, dat het niet ‘slechts’ de gevoelens en angsten van de personages betreft. Het is 

echter gebleken, bij voorbeeld in het geval van Caligari, dat in elk geval een deel van 

de emoties die worden overgebracht door de personages overeenkomt met de 

boodschap die de maker over wil brengen. 

 

Wanneer we de drie gekozen films van Tim Burton, Batman Returns, Sleepy Hollow en 

Corpse Bride, analyseren aan de hand van de vier bovengenoemde elementen, komen 

een aantal zaken aan het licht. 

 

Allereerst is gebleken dat de Expressionistische invloeden in het werk van Tim 

Burton mogelijk niet direct uit de Expressionistische film komen. Het is mogelijk dat 

de vertaalslag van Expressionistische film naar Burton’s werk niet zo direct te maken 

is, op eenzelfde manier als dat de vertaalslag van ‘statisch’ Expressionisme naar 

Expressionistische film niet een directe kan zijn. Een dergelijke non-lineaire, indirecte 

beïnvloeding werd door Elsaesser ook al opgemerkt met betrekking tot de 

vermeende invloed van de Expressionistische film op film noir. Hoewel de door 

Elsaesser omschreven omstandigheden van deze interference history niet direct van 

toepassing zijn op Burton’s films, is het wel mogelijk een dergelijke vorm van 

indirecte beïnvloeding ook in het werk van Burton te zien: zo blijkt uit interviews 

met Burton zelf dat hij onder andere vroege horrorfilms als Frankenstein en 
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Expressionistische (schilder)kunst als inspiratiebronnen ziet. Het is goed mogelijk 

dat de Expressionistische elementen die we terugzien in Burton’s werk (deels) 

voortkomen uit deze inspiratiebronnen. 

 

Verder is gebleken dat, zoals dat bij het Expressionisme en de Expressionistische film 

ook het geval is, onder andere in Sleepy Hollow invloeden uit de Romantiek aan te 

wijzen zijn. Sleepy Hollow vertoont hierbij, wat betreft uiterlijk, sfeer en thematiek, 

duidelijke overeenkomsten met Nosferatu. Zoals Perez al aangaf is Nosferatu de 

Expressionistische film waarin de invloed van de Romantiek het duidelijkst is terug 

te zien, onder andere in Murnau’s fascinatie voor natuur: de sfeer van angst die door 

de film wordt opgewekt, komt grotendeels voort uit beelden van onheilspellende 

wolkenpartijen, donkere bossen en dergelijke. Sleepy Hollow is voor de sfeer ook 

grotendeels afhankelijk van de natuur in de omgeving van het dorpje, met dien 

verstande dat de natuur hier grotendeels kunstmatig is: de film is immers in de 

studio opgenomen, in tegenstelling tot Nosferatu. 

 

Tot slot is duidelijk geworden dat in het werk van Tim Burton een vorm van 

productdifferentiatie te herkennen valt, die ten tijde van de Expressionistische film 

ook werd toegepast. Door het toevoegen van elementen uit ‘hogere’ cultuuruitingen 

(zoals bijvoorbeeld het Expressionisme) aan film, een hoofdzakelijk ‘lagere’ 

cultuuruiting, hoopte men met deze films een groter en breder publiek te bereiken. 

Het doel was hierbij om films te maken die de arbeidersklasse, die voor het grootste 

deel het filmpubliek uitmaakte, graag bleef bezoeken en tegelijkertijd, door 

toevoeging van deze high culture elementen, ook de bourgeoisie naar de filmtheaters 

te lokken.  

 

In het geval van Burton werkt het in grote lijnen hetzelfde, zij het dat de details wat 

anders uitwerken. Doordat Burton een unieke visuele stijl heeft (zijn films zijn altijd 

ontegenzeglijk aan te wijzen als ‘Burton-films’), valt hij in het in Hollywood 

gangbare studiosysteem enigszins buiten de boot. Deze stijl kan echter ook als uniek 

selling point dienen: door Burton’s films in aan te prijzen als visueel zeer 

aantrekkelijke films over buitenstaanders, wordt een bepaald publiek aangesproken. 

Filmcritici werken mee aan deze beeldvorming van Burton als interessant regisseur: 

zelfs in negatieve recensies van zijn films wordt aandacht besteed aan zijn talent om 

visueel aantrekkelijke, ontroerende films te creëren. 

 

Wat betreft de Expressionistische elementen in de films van Burton is gebleken dat, 

in de drie besproken films, deze voornamelijk terug te zien zijn in de sets en het 
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uiterlijk van de personages. In Batman Returns is bij Catwoman en The Penguin 

sprake van een wat overdrevener, meer lichamelijke stijl van acteren dan we bij de 

rest van de personages zien. Op deze manier worden de innerlijke conflicten en 

trauma’s van deze personages veruiterlijkt. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte 

voor de bijna constant zenuwachtige Ichabod Crane in Sleepy Hollow.  

 

Gezien het feit dat deze acteerstijl tot doel heeft emoties van de personages 

duidelijker over te brengen op de kijker, zijn deze vormen van overacting te 

beschouwen als een moderne variant op de Expressionistische acteerstijl. Echter, 

door dit overacting ligt ook het gevaar van karikaturisering op de loer. Bovendien valt 

de overdrijving en vertraging in mimiek en gestiek (en in sommige gevallen ook in 

dialoog) in het niet bij de uitvergroting van emoties in de Expressionistische film. 

Hoewel in Corpse Bride ook sprake is van een zekere mate van schokkerigheid in 

beweging – een kenmerk van de Expressionistische acteerstijl – is dat in dit geval 

voornamelijk een gevolg van de gebruikte techniek (stop-motion animatie) en niet 

een veruiterlijking van de gevoelens van de personages. 

 

De sets en kostuums in de drie besproken films bevatten de meest in het oog 

springende Expressionistische elementen. Zo geven de outfits en maskers van 

Batman en Catwoman duidelijk aan dat beiden problemen hebben zich bloot te 

geven aan anderen. Bij Catwoman wordt dit nog eens versterkt door het feit dat haar 

catsuit steeds verder ontrafeld raakt, net als haar eigen persoonlijkheid.  

 

Het meest Expressionistische character design zien we echter terug in Corpse Bride: bij 

alle personages is het karakter duidelijk af te lezen aan het uiterlijk. Hierbij valt op 

dat de levende personages norse, arrogante, saaie mensen zijn die nooit lachen, waar 

de doden juist vrolijk en onbezorgd zijn. Het gekozen medium (stop-motion 

animatie) biedt bij de vormgeving van de personages mogelijkheden die het werken 

met levende acteurs niet biedt. Dit is terug te zien in het grote aantal personages met 

lichamen die verhoudingsgewijs niet kloppen. De ‘verstoringen’ in de afmetingen en 

verhoudingen zijn bedoeld om het karakter van de betreffende personages te 

onderstrepen. 

 

Dit onderscheid tussen de grauwe wereld van de levenden en de vrolijke, kleurrijke 

dodenwereld wordt in de sets doorgezet: het dorp van de levenden is donker en 

grauw. De dodenwereld is daarentegen een vrolijke, kleurrijke chaos, met een kroeg 

als centraal punt. 
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Zowel in Batman Returns als in Sleepy Hollow dienen de Expressionistisch ogende  sets 

om de donkere sfeer van de film te versterken. Vooral in Batman Returns dienen de 

verschillende sets, met name de ‘uitvalsbases’ van Batman en The Penguin, om de 

eenzaamheid en innerlijke conflicten van deze personages weer te geven. 

 

In elke afzonderlijke film heeft de combinatie van de Expressionistische elementen 

nog een andere functie. Ze dienen om Burton’s eigen gevoelens omtrent de 

thematiek weer te geven. Zo is Sleepy Hollow te lezen als Burton’s manier om zijn 

frustraties omtrent het studiosysteem in Hollywood te verwerken. 

 

Hiermee komen we op het belangrijkste verschil wat betreft de functies van de 

Expressionistische elementen: in de Expressionistische film lopen de functies van 

deze elementen uiteen van het veruiterlijken van innerlijke gevoelens, trauma’s en 

conflicten (van zowel personages als filmmakers) tot het leveren van 

maatschappijkritiek. Zo is Caligari volgens velen te lezen als een aanklacht tegen de 

regeringen die hun bevolking een zinloze oorlog insturen. In het werk van Burton is 

van dergelijke maatschappijkritiek niet of nauwelijks sprake. Burton’s films 

handelen, in de innerlijke conflicten en trauma’s van zijn personages, vooral over zijn 

eigen trauma’s en conflicten, zijn gevoelens nergens bij te horen en de moeilijkheden 

die hij hier van jongs af aan mee heeft gehad. Het is echter mogelijk dat, wanneer 

men over een aantal jaren of decennia terugkijkt op Burton’s films, 

maatschappijkritiek en universele angstgevoelens, gezien in de context van de tijd 

waarin de films zijn gemaakt, wel terug te zijn. 

 

Voor een eventueel vervolgonderzoek zou dat dan ook één van de aanbevelingen 

zijn. Voor een dergelijke analyse van films, bezien vanuit de context van de tijd 

waarin ze geproduceerd zijn, is echter wel enige afstand nodig. Een dergelijk 

onderzoek zal dus nog een aantal jaren op zich moeten laten wachten. Al is het 

eventueel voor het vroege werk van Burton al mogelijk de sociale, economische en 

historische context waarin ze gemaakt zijn met een voldoende mate van hindsight te 

overzien. 

 

Verder is het raadzaam bij een dergelijk vervolgonderzoek uit te gaan van een 

grotere selectie van zowel Expressionistische films als films van Tim Burton. Gezien 

de beperkte tijd moest voor dit onderzoek een erg smalle selectie uit beide gemaakt 

worden, waarbij, in het geval van de Expressionistische films, gekozen is voor de 

films die het eenvoudigst te verkrijgen waren. Een bredere selectie zal een breder en 

vollediger beeld opleveren van de verschillende Expressionistische elementen en 
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hun functies, zowel in Expressionistische films als in het werk van Burton. Dit 

betekent uiteraard ook dat hiervoor meer tijd uitgetrokken zal moeten worden. 

Tevens is het raadzaam om de mogelijkheid van een interference history wat betreft de 

invloed van de Expressionistische film op Burton’s werk verder uit te diepen. Hierbij 

zou gekeken kunnen worden naar, bijvoorbeeld, de invloed die vroege horror, film 

noir en Expressionistische (schilder)kunst hebben (gehad) op Burton en zijn werk. 
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