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Nederlandse samenvatting 

 

Vanuit de constatering dat een aantal hedendaagse ‘mainstream’ films de wijze waarop we de wereld 

menen te kennen bevragen, onderzoekt het proefschrift “Skepticism Films. Knowing and Doubting the 

World in Contemporary Cinema” zulke ‘skepticism films’ als bewerkingen van filosofische ideeën en 

gedachte-experimenten in de hedendaagse cinema, die zich baseren op film plots die de film personages 

situeren in verscheidene misleidende situaties: gesimuleerde/namaak omgevingen, vervaagde grenzen 

van werkelijkheidslagen, systematisch zelfbedrog, of de misleiding veroorzaakt door anderen binnen 

de fictionele wereld. Na een uiteenzetting van de relatie tussen film en filosofie zal dit proefschrift 

scepticisme in films vanuit twee perspectieven benaderen: Deel II onderzoekt de rol van de ideeën van 

scepticisme in de filosofische benadering van het medium film, in het bijzonder een kritische 

uiteenzetting van de theorieën van film-filosofen uiteenlopend van Stanley Cavell tot Gilles Deleuze. 

Deel III en IV zullen vervolgens diverse ‘skepticism films’ analyseren in de context van case studies. 

 

Deel I, “Thinking through Cinema”, biedt het theoretische kader voor het begrijpen van 

mogelijke verbanden tussen film en filosofie. Op basis van het film-filosofische discours van in 

het bijzonder Anglo-Amerikaanse filosofen als Carroll, Constable, Mulhall, Mullarkey, 

Sinnerbrink, Smith, of Wartenberg, ontwikkelt dit deel een systematische beschrijving van film als 

expressie van filosofisch denken. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de historische stap binnen 

de film-filosofie van een rechtvaardiging van film als kunst naar een van film als filosofie. Dit 

hoofdstuk ontwikkelt vervolgens een typologie van mogelijke verbanden tussen film en filosofie. 

Hevig leunend op het onderscheid tussen ‘films als objecten van filosofisch denken’ en ‘films als 

expressie van filosofisch denken’ stelt dit hoofdstuk voor om films te begrijpen als mogelijke 

configuraties van filosofisch denken. Hoofdstuk 2 richt zich met name op het filosofische 

potentieel van narratieve fictie film. Met behulp van Rortys verhalende filosofie, en Nussbaums 

filosofische waardering van stijl, stelt dit hoofdstuk een positionele consensus voor waarbij films 

een filosofisch belang hebben als vertoonde gedachte-experimenten. Hoofdstuk 3 onderzoekt 

vervolgens de meer radicale positie van films als audiovisuele uitingen van filosofisch denken an 

sich. Het hoofdstuk stelt een transmediaal perspectief over filosofie voor: Alle uitingen van 

filosofisch denken, zelf de traditionele ‘linguïstische’ filosofie (als uiting van taal), zijn historisch 

gezien niet vaststaand en media-afhankelijke figuraties van filosofische ideeën.  

Deel II richt zich op de algemene rol van scepticisme in film filosofie via de werken van 

Stanley Cavell en Gilles Deleuze. Hoofdstuk 4 beschrijft de functie van vormen van scepticisme 

en gedachte-experimenten binnen het traditionele filosofische discours, in het bijzonder de 

werken van Stanley Cavell, en gebruikt Donald Davidsons model van triangulatie – dit model 

onderscheidt kennis van de wereld, zelfkennis, en kennis van anderen als onmisbare vormen van 

(empirische) kennis – als een pragmatische manier om de vormen van kennis en twijfel te 

beschrijven. Hoofdstuk 5 onderzoekt Cavells bekende stelling “[f]ilm is a moving image of 

skepticism” (Cavell 1979a: 188) en beschrijft de invloed van klassieke filmtheoretici als Bazin en 

Kracauer op Cavells film-filosofie. Op basis van D.N. Rodowicks boek The Virtual Life of Film 

(Rodowick 2007) beschrijft dit hoofdstuk het lot van Cavells film ontologie onder de significant 

veranderde condities van de digitale beeldcultuur. Hoofstuk 6 richt zich op de andere peetvader 

van de hedendaagse film-filosofie, Gilles Deleuze, en zijn these “[r]estoring our belief in the 

world […] is the power of modern cinema” (Deleuze 1989: 166) als een quasi-metafysische 

variant van sceptische twijfel. In de lijn van Josef Früchtls boek Vertrauen in die Welt (Früchtl 

2013) benoemt dit hoofdstuk de resonanties tussen Deleuze en Cavell en schetst het vier 

manieren om de ‘belief restoration thesis’ te begrijpen. Giuseppe Tornatore’s nostalgische film 

NUOVO CINEMA PARADISO (1989) wordt gebruikt als voorbeeld van de claim dat de verbroken 
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relatie tussen mens en wereld niet een metafysische breuk is, zoals Deleuze claimt, maar juist een 

tijdelijke en passerende anomalie van het dagelijks leven. Tenslotte zal Patricia Pisters’ concept 

van de “neuro-image” (Pisters 2012) worden besproken om bij te dragen aan een voortzetting van 

Deleuze’s ‘belief restoration thesis’ in het tijdperk van de digitale beeldcultuur. 

Deel III en Deel IV besluiten dit proefschrift met een typologie en evaluatie van ‘skepticism 

films’. Deel III ontwikkelt een typologie; deel IV diepgaande case studies van een selectie van 

films. Door middel van een breed scala aan film voorbeelden ontwikkelt hoofdstuk 7 een 

typologie van ‘skepticism films’. Op basis van Davidsons model van triangulatie wordt een 

globaal onderscheid gemaakt tussen ‘external world skepticism films’, ‘self-knowledge skepticism 

films’, en ‘other minds skepticism films’. Op systematische wijze zet het hoofdstuk thema’s, 

narratieve structuren, en esthetische strategieën die deze vormen delen, uiteen. Hoofdstuk 8 

bespreekt hoe ‘skepticism films’ als onderdeel kunnen worden gezien van een bredere tendens van 

complexe, onconventionele verhaallijnen binnen film door gebruik te maken van recent werk van 

David Bordwell, Edward Branigan, Warren Buckland, Thomas Elsaesser, en John Walters. 

Deel IV analyseert verscheidene ‘skepticism films’ in detail door te focussen op de ‘external 

world skepticism films’ (hoofdstuk 10) en ‘self-knowledge skepticism films’ (hoofdstuk 11). Het 

doel is om inzicht te krijgen in de literaire en filmische invloeden alsmede de narratieve en 

esthetische keuzes die deze films maken om te spelen met het algemene idee van scepticisme. 

Hoofstuk 9 beschrijft de methodologie die gebruikt wordt in de daaropvolgende hoofdstukken. 

Die filosofische film analyse maakt in het bijzonder gebruik van methoden van systematische film 

analyse. Hoofdstuk 10 legt zowel structurele en narratologisch-esthetische verschillen en 

overeenkomsten bloot tussen de ‘external world skepticism films’ van de MATRIX-trilogie, THE 

THIRTEENTH FLOOR, en THE TRUMAN SHOW. Hoofdstuk 11 richt zich tenslotte op de ‘self-

knowledge skepticism films’ waarin de hoofdpersonen hun eigen genius malignus worden 

(VANILLA SKY, ABRE LOS OJOS, INCEPTION), of compleet onbewust zijn van zekere 

onaangename waarheden over henzelf (bv., het zijn van een kloon, zoals in MOON). 

De coda concludeert de reis van dit proefschrift door de fascinerende relatie tussen film, 

filosofie en scepsis. In plaats van een conclusie, en als een oproep voor de voortzetting van film-

filosofische reflectie, neemt het Stanley Cavells metafoor van “cities of words” (Cavell 2004) 

over, en beweert het dat filosofie en film onderdeel zijn van een aanhoudende, hiërarchisch gelijke 

dialoog zonder einde, waarin ‘skepticism films’ de aanwezigheid van filosofische ideeën in de 

hedendaagse populaire cultuur bewijzen.  

 

Vertaling: Daan Vermeulen 
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