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Voor Roger Scruton (1944-2020) moest de 
schoonheid de wereld redden

in memoriam

Als jongen ging Roger Scruton ooit met een beurs 

voor natuurwetenschappen naar de universiteit van 

Cambridge. Eenmaal daar schakelde hij na de eerste 

dag echter al over op filosofie, om na zijn afstude-

ren in 1965 te gaan doceren aan de Franse Univer-

sité de Pau et des pays de l’Adour.

STUDENTENPROTEST

Daar, in Frankrijk, kwam hij in aanraking met de 

studentendemonstraties van mei 1968. Het zou zijn 

leven veranderen. In een artikel in The Guardian 

herinnert Scruton zich hoe hij vanuit een open 

raam van een Parijs’ appartement toekeek hoe 

auto’s omver werden geduwd en straatstenen door 

de lucht vlogen. 

“Opeens besefte ik dat ik aan de andere kant stond. 

Wat ik zag, was een groep zelfgenoegzame relschop-

pers uit de middenklasse. Toen ik aan mijn Franse 

vrienden vroeg wat die mensen nu eigenlijk wilden 

bereiken, kreeg ik alleen maar marxistische wartaal 

te horen. Ik walgde ervan en vroeg me af of er nog 

een weg terug was en of we de westerse beschaving 

nog konden redden van dit soort praktijken. Dat was 

het moment waarop ik een conservatief werd. Toen 

realiseerde ik me dat ik dingen liever wilde behou-

den dan vernietigen.”

Met die keuze zou Scruton lijnrecht ingaan tegen 

het links-liberale denken dat gedurende zijn leven 

steeds dominanter werd in intellectuele en artis-

tieke kringen. Lange tijd zou hij een eenzaam pad 

bewandelen. In zijn boek Gentle Regrets grapt Scru-

ton hoe hij op Birkbeck College, waar hij in de jaren 

zeventig doceerde, op de serveerster na, de enige 

conservatief was.

ACTUEEL

‘Misschien z*n we ons 
geloof in schoonheid kw*t-
geraakt, omdat we onze 
idealen z*n kw*tgeraakt’

Roger Scruton in 2014. De Britse filosoof dacht veel na over de schoonheid. Kunst moest volgens hem troost bieden bij verdriet en bevestiging bij vreugde. | Foto: Gary Doak/Writer Pictures - Hollandse Hoogte

DOOR ERIK HENDRIX

De onlangs overleden Britse filo-

soof Roger Scruton was een van 

de belangrijkste conservatieve 

denkers van onze tijd. In zijn 

omvangrijke oeuvre, dat door 

vriend en vijand aandachtig wordt 

bestudeerd, is een centrale rol 

weggelegd voor de schoonheid.
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In 1973 promoveerde Scruton op het proefschrift Art 

and imagination, a study in the philosophy of mind. Het 

werd de blauwdruk voor zijn eerste boek, Art and Imagi-

nation, dat het jaar daarop zou verschijnen. 

Scruton is de afgelopen weken veel herdacht als poli-

tiek denker, maar hij specialiseerde zich in de loop der 

jaren vooral in de esthetica, de leer van de schoonheid. 

In zijn latere boeken schonk hij speciale aandacht aan 

schoonheid in onder andere architectuur en muziek.

Dat zijn politieke en esthetische denken een een-

heid vormen, komt duidelijk naar voren in een 

prachtige BBC-documentaire uit 2009, Why Beauty 

Matters: ‘Waarom schoonheid ertoe doet’. In de 

documentaire constateert Scruton dat we in het 

Westen de schoonheid de rug hebben toegekeerd, 

en dat als gevolg daarvan lelijkheid en vervreem-

ding het publieke domein zijn gaan overheersen. 

Volgens Scruton zijn we in een geestelijke woes-

tenij terecht gekomen waar het willekeurige en 

het vulgaire tot kunst zijn verheven. Daarmee is 

het idee van kunst beroofd van iedere verheffende 

betekenis. Veel moderne kunstenaars verlangen in 

hun eindeloze zoektocht naar originaliteit en con-

troverse naar een permanente revolutie in de kunst. 

Scruton daarentegen legt, net als in zijn politiek 

denken, juist de nadruk op traditie en vakman-

schap: de schoonheid behouden dus, in plaats van 

haar te vernietigen of vandaliseren.

Hij illustreert dit in de documentaire met treffende 

voorbeelden, zoals Marcel Duchamps gesigneerde 

urinoir, Carl Andre’s Equivalent VIII (een laag naast 

elkaar gelegde bakstenen), de ontbindende koeien-

kop van Damien Hirst genaamd A Thousand Years 

en het bekende conservenblik gevuld met poep van 

Piero Manzoni.

TROOST

“De grote kunstenaars uit het verleden wisten dat 

het leven chaotisch was en vervuld met lijden”, legt 

Scruton uit bij de meesterwerken van Michelangelo 

en Vermeer, “maar hiervoor hadden ze een remedie 

gevonden - en dat was schoonheid.”

Kunst moet volgens de Brit troost bieden bij ver-

driet en bevestiging bij vreugde. De genoemde 

moderne kunstwerken willen enkel vervreemding 

en verontwaardiging oproepen; de schoonheid 

daarentegen, wil de toeschouwer tegemoetkomen 

en hem tonen dat het leven de moeite waard is.

De lelijkheid van het moderne leven komt in 

grote mate voort uit de consumptiecultuur, merkt 

Scruton op. “Misschien zijn mensen hun geloof 

in schoonheid kwijtgeraakt omdat ze hun idealen 

zijn kwijtgeraakt”, zegt hij in Why Beauty Matters. 

“We worden verleid om te denken dat alleen onze 

eetlust er nog toe doet. Er zijn eigenlijk alleen nog 

maar utilitaire waarden, iets heeft waarde omwille 

van haar nut, maar wat is het nut van schoonheid?”

In de consumptiecultuur staat de bevrediging van 

de behoeften centraal. Advertenties en reclame 

worden tot kunst verheven en kunstenaars maken 

van hun naam een merk om hun werk te verkopen.

Ook hier grijpen Scrutons politieke en esthetische 

denken op elkaar in. Hij richtte in 1974 mede de 

Conservative Philosophy Group op, die onder meer 

werd bezocht door Margaret Thatcher, de latere 

premier van het Verenigd Koninkrijk. Scruton zette 

het traditionele conservatisme later echter af tegen 

het zogenaamde ‘thatcherisme’, dat doordrenkt was 

van neoliberale logica. In The Meaning of Conserva-

tism (1980) spreekt hij zelfs van het verraad van de 

free-marketeers, de vrijemarktdenkers.

Scrutons aanklacht tegen de moderne kunst en 

zijn verdediging van traditionele schoonheidsi-

dealen kunnen worden aangezien voor snobisme, 

maar niets is minder waar. Wie bedenkt dat een 

met ducttape op de muur geplakte banaan voor 

kunst kan doorgaan (en zoals onlangs voor 150.000 

euro kan worden verkocht), ziet dat snobisme in 

de moderne kunst ook goed vertegenwoordigd is. 

“Veel mensen vinden het werk compleet belache-

lijk”, schreef RTL Nieuws over de banaan, “maar die 

ophef is juist wat het zo waardevol maakt.” Scruton 

zou argumenteren dat controverse helemaal niets 

met schoonheid te maken heeft. Het onderstreept 

alleen maar zijn stelling dat moderne kunst de 

schoonheid de rug heeft toegekeerd.

Roger Scruton behoorde tot de anglicaanse Church 

of England. In een interview met Katholiek Nieuws-

blad omschreef hij zichzelf in 2010 als “in feite wel 

degelijk een soort christelijke gelovige – dat wil 

zeggen dat ik de plichten aanvaard van het christe-

lijke volgelingschap, en geloof in een scheppende 

God”.

Dat geloof speelde ook een belangrijke rol in zijn 

denken over schoonheid. God, stelt Scruton, 

kunnen we openlijk begrijpen wanneer we de 

schoonheid van de schepping tot ons laten spre-

ken, bijvoorbeeld door tijdens een wandeling door 

de heuvels intens te genieten van de natuur. De 

heuvels zijn dan geen geologische rotsformatie die 

onverschillig is over ons lot, maar we heiligen ze 

door ze tot ons laten spreken, zoals een pelgrim 

tijdens zijn tocht zou doen. We beschouwen de 

heuvels dan als een geschenk, waardoor ze volgens 

Scruton troost bieden en we Gods nabijheid voelen.

KERK ALS BESCHERMHEER

Het is een vorm van sacramenteel denken: in een 

interview met The Catholic Herald vertelde Scruton 

hoe hij altijd aangetrokken is geweest tot de katho-

lieke Kerk, “omwille van haar respect voor traditie, 

voor de apostolische continuïteit die ze represen-

teert en voor haar pogingen om het gewone leven te 

doordrenken van de sacramenten”.

De Kerk, die eeuwenlang beschermheer van de kun-

sten was, heeft talloze bekeringen te danken aan 

die eeuwige menselijke zoektocht naar schoonheid. 

Het is een besef dat sinds paus Benedictus XVI 

langzaam terugkeert in het katholieke bewustzijn. 

Het is een lange weg terug na de grove dwaling dat 

soberheid in bijvoorbeeld de liturgie meer tot de 

verbeelding van ‘gewone mensen’ zou spreken. 

Roger Scruton is overleden, en hoewel dat een 

enorm verlies is, hebben we gelukkig zijn werk nog 

om ons eraan te herinneren dat schoonheid er wel 

degelijk toe doet. i

ACTUEEL

Scruton ging naar 
Cambridge met een beurs 

voor natuurwetenschap-
pen. Na één dag stapte h* 

over naar filosofie


