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Als	  het	  dus	  om	  de	  nieuwtjes	  van	  de	  dag	  gaat	  en	  
dergelijke,	  dan	  is	  iedere	  volgende	  herhaling	  
onuitstaanbaarder.	  Maar	  als	  het	  om	  iets	  erns9gs	  
gaat	  is	  een	  herhaling,	  iedere	  keer	  dat	  er	  aan	  het	  
gezegde	  geen	  gevolg	  wordt	  gegeven,	  
noodzakelijker,	  is	  er	  iedere	  keer	  een	  reden	  te	  
meer	  vergeleken	  bij	  de	  vorige	  keer.	  

Neem	  een	  voorbeeld	  uit	  het	  gewone	  leven.	  
Stel	  dat	  de	  onveiligheid	  buiten	  de	  stadspoorten	  
zo	  groot	  zou	  zijn	  dat	  er	  elke	  nacht	  inbraken	  
plaatsvonden,	  en	  dat	  er	  eigenlijk	  de	  hele	  dag	  
door	  wel	  iets	  gestolen	  werd.	  Als	  nu	  iemand	  het	  
als	  zijn	  plicht	  beschouwde	  om	  de	  aandacht	  van	  
de	  mensen	  daarop	  te	  richten,	  en	  de	  dieverijen	  
gingen	  nadat	  hij	  het	  een	  keer	  aan	  de	  orde	  
gesteld	  had	  gewoon	  door,	  zou	  het	  dan	  niet	  
eigenaardig	  zijn	  als	  men	  hem	  voor	  de	  voeten	  
wierp	  dat	  hij	  zijn	  boodschap	  herhaalde?	  Dat	  ze	  
zouden	  zeggen:	  dat	  hebben	  we	  al	  een	  keer	  
gehoord!	  Zou	  hij	  dan	  niet	  veel	  eerder	  het	  recht	  
hebben	  om	  te	  zeggen:	  ja	  best,	  ik	  heb	  het	  al	  een	  
keer	  gezegd,	  maar	  juist	  het	  feit	  dat	  ik	  het	  in	  het	  
openbaar	  al	  een	  keer	  gezegd	  heb	  zonder	  dat	  in	  
die	  situa9e	  de	  minste	  verandering	  is	  gekomen	  	  

maakt	  dat	  ik	  het	  herhaal.	  Er	  is	  om	  het	  deze	  
tweede	  keer	  te	  zeggen	  nog	  meer	  reden	  dan	  de	  
eerste	  keer,	  toen	  ik	  de	  hoop	  had	  dat	  het	  iets	  zou	  
helpen	  als	  het	  gezegd	  werd.	  

Dit	  zou	  men	  moeten	  bedenken	  en	  men	  zou	  
zich	  er	  gewillig	  in	  moeten	  schikken	  dat	  juist	  ik	  
dit	  zeg,	  want	  ook	  al	  zeg	  ik	  socra9sch	  gezien	  
hetzelfde,	  toch	  verwen	  ik	  de	  lezer	  in	  zeker	  
opzicht	  door	  de	  esthe9sche	  verandering	  in	  hoe	  
ik	  datzelfde	  zeg.	  Want	  hoewel	  het	  
ontegenzeggelijk	  hetzelfde	  is,	  toon	  ik	  wel	  iedere	  
keer	  een	  nieuw	  gezichtspunt	  voor	  hetzelfde.	  Je	  
kunt	  mij	  vergelijken	  met	  iemand	  die	  langs	  de	  
meest	  verschillende	  wegen	  helder	  probeert	  te	  
maken	  dat	  er	  een	  God	  is,	  iemand	  die	  steeds	  
hetzelfde	  zegt,	  die	  dus	  voortdurend	  dezelfde	  
stelling	  poneert:	  dat	  er	  een	  God	  is.	  Misschien	  
willen	  de	  mensen	  wel	  dat	  hij	  wat	  verandering	  
en	  afwisseling	  aanbrengt	  in	  wat	  hij	  zegt:	  dat	  hij	  
nu	  eens	  over	  God	  spreekt,	  dan	  over	  Amerika,	  
vervolgens	  over	  keizer	  Nikolaas,	  over	  het	  weer,	  
het	  toneelspel	  van	  mevrouw	  Heiberg,	  
enzovoort,	  al9jd	  interessant,	  en	  nooit	  hetzelfde.	  
(Pap.	  XI	  3	  B	  122,	  twee)	  
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