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Oriole

The twittering yellow bird is happy 
on the corner of the mound

If the bird knows how to be happy, 
ought a man know less than a bird?

Ontleend aan: Confucius, Book of Songs (ca. 500 v.C.)
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Biblioteca Del Sol

Op handen en knieën kruip ik door de tunnel. Mijn rug 
schuurt tegen een dak van lange leistenen die dwars op de 
draagstenen rusten. Na een vijftal meter bereik ik een ronde 
buis; de houten toegangsdeur ligt als een valluik voor mij op 
de grond. Ik klauter door de opening, klop het steengruis van 
mijn broek en sta rechtop in de galmende koepel, waar mijn 
ogen langzaam wennen aan het donker dat in deze echokamer 
is opgesloten. Mijn lichaam past ongeveer twee en een halve 
keer in de diameter van de koepel en met mijn handen kan 
ik niet aan het dak. Het geluid van een aanstrijkende lucifer 
klinkt als een toorts. In het zwakke schijnsel van enkele kaar
sen zie ik de kunstenaar staan. Hij heeft deze kamer gebeeld
houwd in de berg, die door de Romeinen ooit nog Solorius 
Mons is gedoopt, Berg van de Zon. 

‘Welkom in de Biblioteca Del Sol’, zegt Louis De Cordier, 
die in 1978 in Oostende werd geboren.

Die ochtend ben ik tussen de scherp afgescheurde ber
gen van Zwitserland opgestegen en werd ik door het ingeni
eus vliegende knipmes afgezet te midden van de heuvels rond 
Málaga. Daar heeft iemand zojuist het bruinrode tafellaken 
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van Spanje opgegooid, geborduurd met amandelbomen en 
wilde moerbeien. De opbollende bergen rollen als appels 
over tafel en houden het landschap op zijn plaats in de voor
jaarswind. Als een worm heb ik mij met mijn huurwagentje 
door de voorlopers van de Sierra Nevada geboord. De berg
keten is als een besneeuwde reus die zijn roes uitslaapt na een 
lunch in Andalusië. Via een slingerende bergweg bereik ik Las 
Alpujarras, waar de Moren zich na de val van Granada in 1492 
nog honderdvijftig jaar schuil hielden in de valleien die iets 
weg hebben van bosrijke oksels en huidplooien. Er wentelt 
zich een sneeuw van dikke pluizige pollen om me heen wan
neer ik neerstrijk in het dorp Cádiar. Een knalgele wielewaal 
schiet van struik naar struik. 

‘De streek is als een historisch acupunctuurpunt. Hier is 
de guerrilla uitgevonden’, zegt Louis De Cordier, terwijl we uit
kijken op de zuidelijke flank van de Sierra Nevada. Vijfhonderd 
jaar na de val van Granada is de Vlaamse kunstenaar naar hier 
uitgeweken nadat steeds meer alarmerende berichten over de 
staat van de wereld in de openbaarheid kwamen. De Cordier 
verwacht dat het einde van het olietijdperk nabij is – olie als 
bloed van onze beschaving is bijna opgesoupeerd, wat tot een 
acute wereldcrisis zal leiden. Samen met de klimaatverande
ring en een beurscrash zou dat het einde van onze beschaving 
betekenen. ‘In Europa zijn we op deze plek het verst verwij
derd van een kerncentrale’, zegt De Cordier die vooral heil ziet 
in de autarkische kwaliteiten van de permacultuur en de wind
molen die hij op het dak van zijn bergboerderij heeft gemon
teerd. Off the grid en verspreid over verschillende cortijo’s vormt 
een netwerk van utopisten samen een lifeboat community, een 
ark die zich gereedmaakt voor een naderende storm.

Die tegencultuur werkt als een esoterische magneet voor 
onheilsprofeten die een kraaiennest in de bergen van de Sierra 
Nevada zoeken om de zoveelste dag des oordeel af te wachten; 

vreemde vogels die overtuigd zijn van het bestaan van ufo’s en 
doemdenkers die geloven in het allesvernietigende spektakel 
van een nakende zonnestorm. En dat terwijl de eschatologi
sche motieven van De Cordier gericht zijn op de voortzetting 
van een beschaving op de meest duurzame, ecologische en es
thetische manier. Voorlopig vormen sommige boeren, die met 
energieverslindende serres, pesticiden en roofbouw de aarde 
uitputten, het grootste gevaar voor deze wereld.

Net onder de bergkam, waar het ijs als orkavlekken op 
de flanken ligt, karren Louis en ik in zijn jeep naar zijn refugio 
op 2200 meter hoogte − een van de hoogste punten in de om
liggende valleien. Tijdens de rit van een uur stoppen we een
maal om van een bron met smeltwater te drinken. ‘Er zitten 
veel mineralen in’, aldus De Cordier. Tien jaar geleden vloog 
hij samen met een bevriend weldoener over de bergketen 
om een geschikte plek te vinden voor zijn schuilplaats en de 
Biblioteca Del Sol, een ondergrondse bibliotheek die momen
teel negenduizend boeken over kunst, wetenschap en spiritua
liteit herbergt. Het is geen afgesloten tijdcapsule, zoals de NASA 
ooit het fraaist mogelijke beeld van de mensheid de ruimte 
inschoot met The Golden Record in de Voyagerraketten: twee 
gouden grammofoonplaten met daarop opnamen van onze 
gemiddelde muzieksmaak, onze gemiddelde lichaamsafmetin
gen en de gemiddelde gewoonten van de wereldbevolking in 
de hoop dat de ‘fles’ in de ruimte ooit bij buitenaards leven 
aanbelandt. Nee, de Biblioteca Del Sol wordt nog elke dag uit
gebreid met boeken die de mensheid op scharniermomenten 
in de geschiedenis moeten vooruithelpen met essentiële ken
nis over onze cultuur: een keur aan klassiekers (van de Grieken 
tot Cervantes), kunstboeken, maar vooral nonfictie en how
toboeken: niet How To Tie a Tie, maar wel bijvoorbeeld How 
To Grow Mushrooms. Alle boeken krijgen een stempel met het 
logo van de bibliotheek, worden vacuüm verpakt en zorgvul
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dig in kisten opgeborgen. Ik heb geen boek van mezelf bij 
om aan de bibliotheek te schenken en gelukkig maar. Met een 
dichtbundel kun je bij een apocalyps hoogstens een vluch
tende mug doodslaan.

Inmiddels heb ik mijn uilenbril op en tuur ik in het don
ker naar de afgebogen wanden van de koepel. Onderaan zit
ten kleinere vijfhoekige openingen waarlangs ik op handen en 
knieën de vier achterliggende kamers bereik. In de eerste twee 
kamers staan tonnen met zaden, de derde kamer bevat kisten 
vol boeken, de vierde vaten met het opschrift ‘rijst’. De Cordier 
gaat voortaan enkel nog investeren in boeken en stoppen met 
het bewaren van zaden omdat ze te veel onderhoud vergen. 
Deze bibliotheek voor de toekomst is nog niet afgewerkt. Er 
is ruimte voor tachtigduizend boeken. In tegenstelling tot de 
perkamenten exemplaren uit de middeleeuwen leeft een pa
pieren boek maar honderdvijftig jaar om dan langzaam te ver
pulveren, terwijl je het leest. De toekomst van ons geheugen 
ligt in inscripties op saffieren schijven. En er ontbreekt nog een 
fresco aan de muren, merk ik op. Niet van een jagerverzame
laar die een bizon achternazit, maar van een vege tariërlezer 
die een boek vasthoudt. De ondergrondse bibliotheek doet 
denken aan een prehistorisch steengraf, zoals ik er ooit eentje 
op het Bretonse eiland Gavrinis bezocht, mijn vingers streken 
over de dubbelzinnige inkervingen in de veertien meter lange 
stenen rotsgang.   

Ik heb altijd geweten dat een bibliotheek mijn meest 
ideale schuilplaats is en het boek mijn kleinste kamer. Achter 
elke kast in mijn ideale bibliotheek zou er nog een volgende 
bibliotheek verborgen zitten, en daarachter nog eentje, vol 
boeken die ik nooit allemaal kan lezen. Want als ik in mijn 
gemiddelde tempo van negentig boeken per jaar nog een vijf
tigtal jaren verder leef, kan ik nog maar vierduizendvijfhon
derd boeken lezen. En wat leren die vierduizendvijfhonderd 

verzonnen verhalen en poëtische mormels mij, opdat ik, na 
een eindtijd, een afgetuigde samenleving opnieuw op de been 
zou kunnen helpen? Verbeelding, al was het maar om nieuwe 
bibliotheken te verzinnen voor onbestaande beschavingen. 

Ik kruip door de tunnel de bibliotheek uit en behoor 
weer tot de buitenwereld. Koeien met bellen zwerven als ver
loren muziekdoosjes rond op de bergflanken. Mijn tijd in 
Zwitserland heeft me geleerd dat het assortiment klokkenspel
len verschillende muzieknoten telt. Alpenbewoners houden 
jaarlijks een festival waarop een uitverkozen boer zijn compo
sitie speelt. De rug van het gebergte ligt er ruw en onaards bij: 
een planeet vol korstmossen en paddenstoelen die als witte 
soepborden in het gras liggen. De opening van de bibliotheek 
lijkt wel een neusgat in de berg. De kleine bult in het gras is 
het enige dat doet vermoeden dat daar een stel hersenen is in
gegraven. De ingang is gericht op een onzichtbare kloof, waar 
de bergrivier als een luide autosnelweg doorheen ruist, naar de 
dorpen, naar de Middellandse Zee. 

‘Een bibliotheek in de bergen is een archetype’, zegt Louis. 
‘Ik probeer mij dat als kunstenaar niet toe te eigenen.’ Omdat 
De Cordier met zo veel verschillende mensen samenwerkt, 
verkoos hij de artiestennaam Cosco, ontleend aan de gelijk
namige Chinese rederij waarvan hij ooit containers zag voor
bijvaren. Als kunstenaar is hij de lijm tussen de verschillende 
projecten die samen soziale Plastik vormen, zoals Joseph Beuys 
de kunstenaar opriep tot het opzetten van creatieve processen 
die de samenleving kunnen transformeren. Of dit bouwwerk 
nu kunst is, is een vraag die alleen door kunstenaars wordt ge
steld, omdat ze vaak de grootste criticasters van zichzelf zijn. 
De bibliotheek en gerelateerde structuren zijn onverkoopbaar 
en dat maakt het werk van De Cordier ongrijpbaar voor de 
hedendaagse kunstmarkt. Maar volgens Beuys kon een sociaal 
organisme wel degelijk een kunstwerk zijn. 
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Louis De Cordier probeert een microgemeenschap te creëren 
die een zo waarachtig mogelijke sociale toekomst tege moet 
gaat. Behalve de bibliotheek onderhoudt De Cordier ook nog 
een paar dozijn bijenkorven en een graanmolen, start hij bin
nenkort een grafiekatelier annex boekdrukkerij op als een soort 
Free International University, heeft hij een aandeel in het nabij
gelegen hotel en verbouwt hij de cortijo vlak bij de biblio theek 
tot een volwaardige refugio, waar men terecht kan voor stilte 
en meditatie. Vannacht slaap ik op het veldbed in de schuilhut, 
uitgebaat door Patagoniërs Paula en Lilo met wie ik in geba
rentaal mijn Spaanse onmondigheid demonstreer. Ik krijg van 
hen pasta met groenten, de kachel naast mij houtblokken. 

In de schemering dwaal ik af naar een van de plateaus bij 
de rivier, waar de boeren terrassen voor het kweken van boon
tjes en tomaten hebben aangelegd. De leistenen glinsteren in 
het laatste zonlicht. Even rusteloos als de kolonie paardenvlie
gen die me verjaagt, verplaats ik me van steenhoop naar steen
hoop, tot ik op mijn beurt een kudde van vijftien gemzen ver
stoor die verder het dal induikt. De bergen staan brutaal om 
me heen. Er hangt een blauwige nevel over hen alsof een reus 
net een sigaar opstak. Ik vlucht naar binnen en ga de nacht bij 
de kachel uitlezen, terwijl drie vliegen als zwarte inktspatten 
over de bladzijden lopen. Uit het boek The Mountain Poems of 
Stonehouse dat Louis voor me heeft achtergelaten, schrijf ik de 
volgende dichtregels over:

I laugh at the mountains for towering so high
And the mountain mocks me for being so skinny

In de eerste plaats is de Biblioteca Del Sol een levendige ka
mer van gedachten en geschriften over wat een gemeenschap 
kan zijn. Mocht onze planeet toch onverhoeds midscheeps ge
raakt worden door een zonnestorm of een Bijbelse zondvloed, 

dan vinden nieuwe bewoners hier een schat aan informatie 
om opnieuw te beginnen. Dat een toekomstige beschaving 
een leven lang zoet zal zijn met het bestuderen van een voor
gaande civilisatie ter lering en vermaak, weet Louis De Cordier 
maar al te goed. Al meer dan tien jaar is hij gepassioneerd 
betrokken bij het onderzoek naar het ondergrondse labyrint 
van Egypte dat zich naast de piramide van Amenemhat III zou 
bevinden. Volgens de oude geschriften van de historici Strabo 
en Diodoros van Sicilië omvatte de crypte bij Hawara driedui
zend kamers, twaalf binnenplaatsen en een gangenstelsel in de 
vorm van een doolhof. Of zoals ooggetuige Herodotus in zijn 
Historiën (ca. 440 v.C.) het tempelcomplex omschreef: ‘Wij za
gen de bovengrondse kamers, we gingen er doorheen, dus kun
nen we erover praten, maar de ondergrondse kamers kennen 
we alleen van horen zeggen.’ Louis De Cordier en de zijnen 
geloven 2500 jaar na Herodotus dat de stenen bibliotheek nog 
grotendeels intact onder het zand zit. Is een kunstenaar niet de 
meest geschikte rechterhand van de archeoloog om die kunst 
mee in kaart te brengen?

Hoe meer je leest over dat geheimzinnige labyrint dat 
zich slechts voor enkele uitverkoren ogen en stemmen uit een 
verdwenen geschiedenis heeft geopend, hoe vuriger je wenst 
dat dit ruimtelijke raadsel nog steeds bestaat. Dat de witte zui
len het geraamte nog altijd overeind houden, het zoutzure wa
ter nog niet alle prenten heeft aangevreten en je in een nieuwe 
eeuw zelf mag verdwalen in de voetsporen van Herodotus. 
Want zoals de Griek het beschreef, klinkt dat onderaardse 
labyrint als een van de spannendste en grootste musea ooit, 
waar hij als een dolgedraaide toerist door tippelde − een dam
bord van twee verdiepingen waarbij elk vak weer onderver
deeld was in nog meer zalen. Te bedenken dat Herodotus 
van de suppoosten slechts in een fractie van de duizenden 
kunstkamers mocht ronddolen. Elke ruimte was voorzien van 
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hiëro gliefen en muurschilderingen opdat de verblufte bezoe
ker ge desoriënteerd zou raken in deze kijkdoos vol beelden. 
Wanneer en waarom sloot het museum plots de deuren? Het 
museum was natuurlijk een graftempel om het verleden te be
graven, een tombe voor de koning, maar welke notie had die 
Egyptische beschaving van het woord ‘nalatenschap’ en het 
begrip ‘toekomst’? 

Louis laat me de militaire luchtscans van het terrein zien, 
vol donkerblauwe vlekken die het bestaan van ondergrondse 
hallen op meer dan twintig meter diepte onder de moederrots 
bewijzen. Als kunstenaar wil De Cordier zijn creativiteit ver
binden met wetenschappelijk onderzoek dat tot stand komt 
in samenwerking met universiteiten en sponsors. Volgens een 
van de betrokken universiteiten rijmde de academische in
steek niet helemaal met de artistieke uitkomst van De Cordier, 
waardoor er in augustus 2008 wat tumult ontstond bij de pu
blicatie van de eerste onderzoeksresultaten. Inderhaast werd er 
een conferentie georganiseerd om ieders imago te redden. Dat 
zowel zijn ontwerpen voor een bergbibliotheek als de scans 
van het mythische labyrint voornamelijk fatalisten en fanatici 
aantrekken, is bijna nefast voor de reputatie van De Cordier 
die wel eens als charlatan is weggezet. De Cordier bekent dat 
de presentatie die voor internationale commotie zorgde hem 
deed verlangen naar een plek om te verdwijnen. In 2010 ging 
Louis De Cordier in de Sierra Nevada wonen, in 2013 opende 
de Biblioteca Del Sol haar deuren.

 
Ik weet dat de bibliotheek bestaat, dus kan ik erover praten. Ik 
ben in het midden van de koepel gaan staan en verder gekro
pen naar de achterliggende kamers vol boeken. Ik kreeg het 
benauwd in de rotsgang naar de opening en ik lachte met het 
kachelpijpje op de tumulus voor de verluchting. Ik streek een 
lucifer aan en luisterde naar het suizen van mijn eigen gehoor 

in het donkere slakkenhuis. Tot slot blies ik de kaarsen uit en 
ging naar buiten. 

Ik daal de eeuwenoude sendero af naar het dal en wandel 
langs de landbouwers met hun van de Moren overgeleverde 
irrigatiekanaaltjes. Vier honden jagen me de juiste kant van de 
geschiedenis op, vooruit, vooruit. Hard blaffen ze me na. 

Maarten Inghels, 2018
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Want wat dacht je, hebben zulke mensen om te beginnen van 
zichzelf of van elkaar ooit iets anders gezien dan de schaduwen 
die door het vuur op de tegenover hen liggende wand van de 
grot worden geworpen? Als ze inderdaad gedwongen zijn hun 
hele leven hun hoofd onbeweeglijk te houden is dat onmo
gelijk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de dingen die langs 
gedragen worden.

Dus als ze in staat zouden zijn met elkaar te praten, 
denken ze ongetwijfeld dat ze praten over de dingen die ze 
op die muur zagen. En als er in de gevangenis ook een echo 
was van die tegenoverliggende wand, geloof je niet dat ze dan, 
wanneer een van die voorbijgangers spreekt, zouden denken 
dat het geluid werd gemaakt door de passerende schaduw? Dat 
lijkt me logisch. Zulke mensen zullen er ongetwijfeld van uit
gaan dat de werkelijkheid niets anders is dan de schaduwen 
van die voorwerpen.

Stel je nu eens hun genezing voor, hun bevrijding uit 
die gevangenis van onwetendheid. Hoe zou die toegaan als 
hen in het werkelijke leven het volgende overkwam? Wanneer 
iemand werd losgemaakt en gedwongen plotseling op te staan, 
zijn hoofd om te draaien, te lopen en naar het licht op te kij
ken, en al die handelingen zouden hem pijn doen en hij zou 
door de schittering niet in staat zijn de voorwerpen te onder
scheiden waarvan hij tot dusver de schaduwen had gezien, hoe 
zou hij dan, denk je, reageren als men hem zou vertellen dat 
het maar flauwekul was wat hij tot op dat moment had gezien, 
en dat hij nu dichter bij de werkelijkheid was en een juistere 
kijk had op de dingen, omdat zijn blik nu gericht was op echte 
voorwerpen? En als men hem dan ook nog elk voorwerp dat 
langs kwam zou aanwijzen en hem zou dwingen vragen te be
antwoorden over wat dat was, geloof je niet dat hij dan met 
zijn mond vol tanden zou staan en zou denken dat wat hij 

De Grot

Onze natuurlijke toestand wat ontwikkeling betreft zou je 
met de volgende situatie kunnen vergelijken. Stel je een aantal 
mensen voor in een onderaardse, grotachtige woning, met een 
naar het daglicht toegekeerde ingang langs de volle breedte 
van de grot. Ze zijn daar van jongsaf aan opgesloten, aan han
den en voeten en aan hun nek geboeid, zodat ze daar moeten 
blijven en alleen recht voor zich uit kunnen kijken, want van
wege die boeien zijn ze niet in staat zich om te draaien.

Verder is er licht van een vuur dat hoog en ver boven 
hen brandt, in hun rug, en tussen het vuur en de gevangenen 
een weg in de hoogte, waarlangs je je moet voorstellen dat 
een muurtje is aangelegd, zoals bij een poppenkast vóór het 
publiek een scheidswand staat waarboven de poppen worden 
vertoond. Langs dat muurtje moet je nu mensen allerlei voor
werpen zien dragen, die boven het muurtje uitsteken, en beel
den van mensen en dieren, gemaakt van steen en hout en van 
allerlei ander materiaal, waarbij sommigen van die mensen na
tuurlijk praten en anderen zwijgen. Een vreemde vergelijking 
en een vreemde gevangenis, zul je zeggen, maar die mensen 
lijken op ons.
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met de verandering in zijn situatie niet gelukkig zijn en die 
andere mensen beklagen? Stel dat er daar toen een bepaalde 
hiërarchie was geweest, waarbij de hoogste functies waren 
weggelegd voor de mensen die de dingen die voorbijkwamen 
het scherpst konden onderscheiden, een goed geheugen had
den voor de volgorde waarin ze plachten te verschijnen en op 
grond daarvan dus met het meeste succes konden voorspellen 
wat er zou komen, denk je dan dat hij daaraan nog behoefte 
zou hebben of jaloers zou zijn op de status van de mensen 
die daar in de gevangenis de hoge posten bekleden? Zou hij 
niet eerder het gevoel hebben dat Homerus beschrijft, veel lie
ver ‘op aarde een knecht te zijn van een onbemiddeld man’? 
Zou hij niet alles liever meemaken dan een leven met zulke 
waanideeën?

Stel je verder eens voor wat er zou gebeuren als zo ie
mand naar beneden terugging en op dezelfde plaats ging zit
ten. Door de plotselinge overgang vanuit het zonlicht zou hij 
in het donker natuurlijk geen hand voor ogen zien. Als hij 
zich dan in het beoordelen van die schaduwen weer moest 
meten met de mensen die daar nog altijd gevangen zitten, op 
een moment dat zijn ogen zich nog niet op het duister heb
ben ingesteld – en het zou wel enige tijd duren voor hij daar
aan gewend was – zou hij dan niet een belachelijke indruk 
maken? Zou men niet van hem zeggen dat hij met die tocht 
naar boven zijn ogen had bedorven en dat het niet de moeite 
waard was zelfs maar een poging te ondernemen om boven te 
komen? Als iemand dan zou proberen de mensen daar te be
vrijden en naar boven te leiden, zouden ze hem toch doden als 
ze hem op een of andere manier in handen konden krijgen?

Nu, deze vergelijking is in zijn geheel op het vooraf
gaande van toepassing. De zintuiglijk waarneembare wereld 
komt overeen met die woning in de gevangenis, het licht van 
het vuur met het vermogen van de zon. En als je in die tocht 

tot dusver had gezien eerder echt was dan wat men hem nu 
aanwees?

En als men hem verder zou dwingen naar het licht zelf 
te kijken, zouden zijn ogen dan geen pijn doen? Zou hij zich 
niet afwenden en vluchten naar de dingen die hij wel kan on
derscheiden, in de overtuiging dat die echt duidelijker zijn dan 
wat men hem aanwees?

Als men hem nu uit die grot zou meesleuren, met ge
weld, langs een ruwe, steile weg naar boven, en hem niet zou 
loslaten voor men hem naar buiten had gesleurd in het licht 
van de zon, zou hij zich dan niet verschrikkelijk voelen en zich 
er enorm over opwinden dat hij zo wordt meegetrokken?

Wanneer hij in het daglicht kwam zouden zijn ogen na
tuurlijk door de felle schittering zijn verblind en hij zou hele
maal niets onderscheiden van wat men hem nu als de werke
lijkheid voorhoudt. Er zal een gewenningsproces nodig zijn 
voordat hij de dingen daarboven kan zien. In het begin zou 
hij het gemakkelijkst schaduwen kunnen onderscheiden en 
daarna weerspiegelingen in het water van mensen en voorwer
pen, en nog later al die dingen zelf.

Als hij zover is gekomen zou hij ook naar de hemel
lichamen kunnen kijken en naar de hemel zelf, makkelijker 
’s nachts, wanneer hij kijkt naar het licht van de sterren en de 
maan, dan overdag naar de zon en het zonlicht. Ten slotte zou 
hij dan ook de zon, niet alleen weerspiegeld in het water of in 
een ander oppervlak, maar de zon zelf op zijn eigenlijke stand
plaats kunnen waarnemen en kunnen bestuderen, hoe hij is. 
Daarbij zou hij dan uiteindelijk tot de conclusie komen dat 
het die zon is die voor de seizoenen en jaren zorgt, alles in de 
zichtbare wereld bestuurt en zo in zekere zin ook de oorzaak 
is van alles wat zijzelf daar beneden hadden gezien.

Als hij nu terugdenkt aan zijn eerste woning, aan de ken
nis daar en aan zijn medegevangenen van toen, zou hij dan 
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van licht naar donker en een overgang van donker naar licht. 
Hij zal beseffen dat hetzelfde voor de psyche geldt. Wanneer 
hij ziet dat die van zijn stuk raakt en niet bij machte is iets te 
onderscheiden zal hij niet uitbarsten in onnadenkend gelach, 
maar zich afvragen of zo’n psyche niet juist uit een helderder 
leven komt en last heeft van de ongewone duisternis. En als 
dat het geval is, zou hij hem met zijn ervaringen en manier 
van leven feliciteren.

Wie zo nodig moet lachen maakt zich met zijn gelach 
nog het minst belachelijk wanneer hij lacht om de onzeker
heid van een psyche die uit de onwetendheid in een helderder 
wereld komt en daar wordt verblind door de felle schittering, 
maar in dat geval is medelijden eerder op zijn plaats.

Ontleend aan: Plato, De ideale staat, 2017, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep. 
Vertaling van Gerard Koolschijn

omhoog en de aanblik van de dingen daarboven de weg ziet 
waarlangs de psyche opstijgt naar de wereld van het denken, 
dan heb je begrepen wat in elk geval mijn eigen verwachtin
gen zijn, en die wilde je nu eenmaal graag horen. Alleen god 
zal weten of ze met de werkelijkheid overeenstemmen.

Hoe het ook zij, wat ik me voorstel is dat in die kenbare 
wereld uiteindelijk na zeer veel moeite de waarde zichtbaar 
wordt. Als men die gezien heeft, zal men volgens mij tot de 
conclusie moeten komen dat die waarde het blijkbaar is, die 
altijd de oorzaak is van alles wat juist en goed is: dat hij in de 
zichtbare wereld het licht en de oorsprong van het licht heeft 
voortgebracht en zelf centraal staat in de wereld van het den
ken en inzicht in de waarheid mogelijk maakt. Ook zal men 
begrijpen dat men zonder inzicht in die waarde niet op een 
verantwoorde manier zijn persoonlijk of maatschappelijk le
ven kan inrichten.

Als je het enigszins kunt volgen zul je het met me eens 
zijn dat het niet zo vreemd is dat iemand die zover is gekomen 
zich niet graag bezighoudt met de aangelegenheden van de 
wereld en dat zijn psyche zich altijd gedrongen voelt daarbo
ven te verkeren. Als die vergelijking inderdaad ook op dit punt 
opgaat, is dat heel begrijpelijk. Je hoeft je er dan ook niet over 
te verbazen dat iemand die van dat goddelijke schouwspel te
rugkeert naar de ellende van het menselijk bestaan een figuur 
slaat en zich volkomen belachelijk maakt. Op een moment 
dat hij nog nauwelijks iets kan zien, voordat hij voldoende aan 
de heersende duisternis is gewend, wordt hij gedwongen voor 
een rechtbank of ergens anders te debatteren over die schadu
wen van het recht en een strijd aan te gaan over de willekeurige 
opvattingen van mensen die het wezen van de rechtvaardig
heid nog nooit hebben gezien.

Een verstandig mens herinnert zich dat er twee redenen 
zijn waarom het oog in verwarring kan raken: een overgang 
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