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Herhalen	  –	  1	  	  

Een	  van	  mijn	  pseudoniemen	  hee0	  een	  boekje	  
geschreven	  dat	  De	  herhaling	  heet,	  en	  waarin	  hij	  
ontkent	  dat	  er	  herhaling	  bestaat.	  

Zonder	  het	  nu	  in	  een	  diepere	  zin	  met	  hem	  
oneens	  te	  zijn,	  kan	  ik	  heel	  goed	  van	  mening	  zijn	  
dat	  er	  toch	  een	  herhaling	  bestaat,	  ja,	  dat	  het	  
zelfs	  een	  waar	  geluk	  is	  dat	  er	  herhaling	  bestaat.	  
Er	  zijn	  nu	  eenmaal	  gevallen	  en	  situa>es	  waarin	  
een	  herhaling	  uiterst	  noodzakelijk	  is.	  

Wanneer	  er	  tegen	  mensen	  iets	  gezegd	  wordt	  
wat	  ze	  niet	  graag	  willen	  horen,	  iets	  wat	  wel	  
waar	  is,	  dan	  is	  het	  lang	  niet	  ongebruikelijk	  dat	  
ze	  hun	  verweer	  in	  een	  vorm	  gieten	  waarmee	  ze	  
proberen	  te	  ontkomen	  aan	  dat	  wat	  gezegd	  
wordt.	  Omdat	  het	  hen	  eigenlijk	  niet	  aanstaat,	  
en	  ze	  niet	  willen	  dat	  het	  ware	  een	  beslissende	  
macht	  over	  hen	  krijgt	  en	  over	  de	  situa>e	  waarin	  
ze	  zich	  bevinden,	  is	  het	  lang	  niet	  ongebruikelijk	  
om	  dat	  wat	  er	  gezegd	  wordt	  te	  beschouwen	  als	  
een	  soort	  nieuws	  van	  de	  dag.	  En	  dan	  zeggen	  ze:	  
dat	  hebben	  we	  al	  eens	  eerder	  gehoord.	  Ze	  
luisteren	  er	  dus	  naar	  alsof	  het	  niet	  meer	  is	  dan	  
het	  dagelijkse	  nieuws,	  en	  daarna	  zijn	  ze	  er	  klaar	  
mee,	  zoals	  je	  de	  nieuwtjes	  van	  de	  dag	  achter	  je	  
laat,	  die	  je	  nu	  eenmaal	  niet	  twee	  keer	  hoe0	  te	  
horen.	  […]	  

Op	  mij	  maakt	  die	  tegenwerping	  geen	  enkele	  	  

indruk,	  behalve	  dat	  ik	  erdoor	  inzie	  hoe	  nodig	  
het	  is,	  dat	  herhalen,	  dat	  inscherpen	  bij	  
herhaling.	  Ja,	  ongelofelijk,	  er	  is	  een	  talloze	  
schare	  mensen	  die	  je	  kunt	  imponeren,	  die	  je	  in	  
de	  hoek	  kunt	  drijven,	  totaal	  het	  zwijgen	  kunt	  
opleggen	  door	  te	  zeggen:	  wat	  jij	  zegt	  is	  al>jd	  
hetzelfde.	  Socrates	  was	  echter	  helemaal	  niet	  
bang	  voor	  die	  beschuldiging.	  Twin>g	  jaar	  lang	  
zei	  hij	  zonder	  enige	  verandering	  telkens	  weer	  
hetzelfde.	  En	  toen	  de	  sofist	  Polos	  hatelijk	  tegen	  
hem	  zei	  dat	  het	  ‘toch	  uiterst	  vervelend	  is	  met	  
jou,	  Socrates,	  jij	  zegt	  al>jd	  weer	  hetzelfde’,	  
raakte	  Socrates	  totaal	  niet	  van	  zijn	  stuk,	  en	  
voegde	  daar	  voor	  de	  volledigheid	  toen	  nog	  aan	  
toe	  ‘ja,	  en	  al>jd	  over	  hetzelfde’.	  	  

Kijk,	  als	  het	  om	  de	  nieuwtjes	  van	  de	  dag	  gaat	  
en	  wat	  daarmee	  vergelijkbaar	  is,	  daarvan	  wil	  je	  
graag	  verschoond	  blijven,	  dan	  is	  één	  keer	  
misschien	  al	  te	  veel,	  in	  ieder	  geval	  genoeg.	  Als	  
het	  echter	  gaat	  om	  het	  morele,	  om	  het	  
religieuze,	  om	  waarheid,	  dan	  ligt	  het	  anders.	  
Het	  feit	  dat	  dit	  ware	  al	  een	  keer	  te	  horen	  is	  
geweest,	  maar	  zonder	  dat	  er	  verder	  gehoor	  aan	  
is	  gegeven,	  betekent	  dat	  er	  nu	  juist	  nog	  meer	  
reden	  is	  om	  het	  te	  zeggen	  dan	  de	  eerste	  keer,	  
toen	  er	  hoop	  was	  dat	  het	  gesprokene	  enige	  
uitwerking	  zou	  hebben.	  (Pap.	  XI	  3	  B	  122,	  een)
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