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Monique Roelofs (2015). The Cultural Promise of the Aesthetic. New York: Bloomsbury, 288 pp., 34 €

Het is vandaag een hele uitdaging om de maatschappelijke meerwaarde van kunst

te bepleiten. Traditionele filosofische argumenten over de verheffing van de kunst-

beschouwer of de sociale harmonie van een geësthetiseerde maatschappij zijn

goeddeels weerlegd of verdacht gemaakt. Een pleidooi over de culturele belofte

van het esthetische vereist dus een kritische houding ten aanzien van die filoso-

fische traditie. Tegelijkertijd plaatst zo’n pleidooi zich natuurlijk in diezelfde tra-

ditie. Deze ambiguïteit zien we ook in Monique Roelofs’ The Cultural Promise of
the Aesthetic. Filosofische bescheidenheid wordt hierin gepaard aan de ambitieuze

uitwerking van een conceptueel kader dat de toets zou moeten doorstaan.

De centrale notie in Roelofs’ conceptuele kader is die van ‘esthetische relatio-
naliteit’. De culturele belofte van het esthetische, aldus Roelofs, is te begrijpen als

het leggen van een verband tussen bepaalde sociale relaties (tussen mensen on-

derling of tussen mensen en dingen), het type appèl (of ‘address’) dat hiervan
uitgaat en de culturele belofte die hierin besloten ligt. Wanneer we Humes esthe-

tica in termen van esthetische relationaliteit beschrijven, kunnen we bijvoorbeeld

constateren dat een verfijning van de smaak middels de schone kunsten volgens

Hume leidt tot een controle van de driften, wat volgens hem niet alleen zal leiden

tot een verdieping van liefdes- en vriendschapsrelaties maar meer in het algemeen

ook tot een beschaafdere maatschappij. De culturele belofte die in het esthetische

besloten ligt is in dit geval dus die van een moreel hoogstaande, harmonieuze

maatschappij.

Hume’s esthetica is niet de enige beloftevolle esthetica die Roelofs in kaart

brengt. In veel achttiende-eeuwse esthetica’s – Roelofs behandelt onder meer die

van Burke, Kant, Schiller en Shaftesbury – zijn uiteraard sterk vergelijkbaar. De

inzet van The Cultural Promise of the Aesthetic is echter niet om deze culturele

beloften in kaart te brengen, maar om aan te geven dat zij steeds ook bepaalde

culturele gevaren als tegenhanger hebben. In Humes esthetica is dit volgens Roe-

lofs een bepaald idee van ‘aesthetic blackness’. Het is uitsluitend de blanke bemid-

delde man die tot een verfijning van de smaak in staat is en die zodoende de

culturele belofte weet in te lossen. De zwarte man (om over de zwarte vrouw

maar niet te spreken) vormt binnen deze vorm van esthetische relationaliteit

niet alleen een bedreiging voor die aan de culturele belofte ten grondslag liggende

esthetische relationaliteit, maar vooral ook voor de inhoud van de belofte, die

veelal neerkomt op het ideaal van een harmonieuze samenleving waarin de uni-

versele menselijkheid zich ten volle heeft gerealiseerd.

The Cultural Promise of the Aesthetic bestaat uit acht essays, waarin vergelijk-

bare bedreigingen van de culturele belofte worden uitgewerkt op het gebied van
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gender, lelijkheid, onwetendheid, nationalisme en culturele verscheidenheid. In

elk van deze essays tracht Roelofs het nogal smalle en inclusieve cultuurideaal van

de traditionele esthetische theorieën open te breken, vaak aan de hand van he-

dendaagse kunstenaars (o.a. Lispector, Varo, Botero). Het doel daarvan is niet

zozeer de loskoppeling van het esthetische van iedere culturele belofte, maar de

uitwerking van een andere, meer open vorm van esthetische relationaliteit die niet

langer uitgaat van een vooraf bepaald, eenduidig verband tussen een ‘social rela-
tion’, ‘address’ en ‘promise’. De culturele belofte van deze opener vorm van esthe-

tische relationaliteit wordt juist gekenmerkt door meerduidigheid, veranderlijk-

heid en conflicterende morele en politieke tendenzen. Roelofs’ conclusie luidt dan
ook: ‘The openness of structures of relationality and address to change [. . .] im-

plies that the question of their moral, political and aesthetic desirability will

always arise anew, and is not liable to closure.’ (p. 211)
Roelofs’ notie van esthetische relationaliteit is een welkome poging om het

debat over de cultureel-maatschappelijke rol van kunst te onttrekken aan het

verlammende achttiende-eeuwse idee van esthetische autonomie en kan boven-

dien meer recht doen aan de rol van de kunstbeschouwer. Toch laat de uitwerking

van deze notie op cruciale punten te wensen over. Zo is het onduidelijk in hoe-

verre Roelofs afstand neemt, of wil nemen, van het achttiende-eeuwse harmonie-

model waarin esthetische vorming gezien wordt als de opmaat naar de vervolma-

king van een universele menselijke aard. Hoewel Roelofs dit model terecht beticht

van onder meer eurocentrisme, etnocentrisme en fallogocentrisme, lijkt zij de

opvatting van universaliteit als zodanig niet te bestrijden, noch het daarmee sa-

menhangende teleologische cultuurideaal.

Waar menig lezer de open en zich oneindig vernieuwende structuren van

esthetische relationaliteit uit Roelofs’ conclusie zal opvatten als een verwijzing

naar differentiefilosofische theorieën als die van Deleuze of Derrida, wordt die-

zelfde lezer uiteindelijk dus op het verkeerde been gezet. Roelofs vervangt het

achttiende-eeuwse ideaal van een universele esthetische relationaliteit namelijk

niet door dat van een singuliere zoals men zou verwachten, maar lijkt uiteindelijk

een soort uitgestelde of gemedieerde vorm van universaliteit te bepleiten. Dit

roept vragen op over hoe we de culturele ‘belofte’ in Roelofs’ titel eigenlijk moeten

begrijpen en hoe deze zich precies verhoudt tot de opener vorm van esthetische

relationaliteit die zij bepleit. Doordat deze vraag grotendeels onbeantwoord blijft,

is The Cultural Promise of the Aesthetic niet alleen een ambigu, maar soms ook een

wat verwarrend betoog.

Aukje van Rooden
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