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… in het enorme paleis van mijn geheugen … 
… kom ik ook mezelf tegen … 

Aurelius Augustinus  
(Confessiones X, VIII , 14) 

 
 
Stel dat je herinnering teruggaat tot waar ze niet meer kan, tot waar ze zich het 
allereerste herinnert wat je je maar kunt herinneren. Waar beland je dan?  
 
Bij iets onheuglijks. Bij de onheuglijkheid van het geheugen zelf. Een onheuglijkheid 
die woekert tussen het vel en vlees van elke herinnering en die je geheugen en je 
eigenste zelf voorgoed dreigt te ontregelen. Eenmaal daardoor aangetast, wordt je 
herinnering een droom “waaruit je niet kunt ontwaken en die je niet laat slapen”. 
 
Zo klinkt het reeds door in één van de oude basisteksten uit de lange westerse reflectie 
over herinnering en geheugen: het tiende boek in de Confessiones van Aurelius 
Augustinus (geschreven eind vierde eeuw). En zo hoor ik het klinken in Johan 
Opstaeles Memory on/off. In dit laatste zindert het moderner – en dus harder – door, 
maar dat hoor je pas als je je eerst door Augustinus’ tekst hebt laten overdonderen. 
Hoe die over het geheugen dacht, heeft ons immers eeuwenlang beïnvloed en werkt tot 
op heden sterker in ons eigen denken door dan we vermoeden. Ook in Opstaeles 
beeldend werk.  
 

* 
 
Het laatste wat je je herinnert, de vonk waarop je herinnering zelf teruggaat, waarop zij 
steunt en grondt – en dus ook de vonk waarin je hele denken zijn elan vindt, want hoe 
zou denken mogelijk zijn zonder herinnering? – wat is dit? Vooraleer Augustinus 
suggereert – en alleen maar suggereert – dat dit God is, stelt hij uitvoerig en 
scherpzinnig de afgrondelijke onheuglijkheid van het geheugen aan de orde. En dan 
nog wel in een context die over niets minder dan over de liefde gaat.  
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“Maar wat heb ik nu lief, wanneer ik u liefheb?”, zo vraagt hij zich daar af (X, VI, 8).1 
Rare vraag, zeker als je bedenkt dat hij over de betekenis van zijn liefde en over 
diegenen die hij liefheeft helemaal geen twijfels heeft. Voor hem is het immers een 
uitgemaakte zaak dat een mens leeft van en voor de liefde en dat die liefde een liefde 
voor de waarheid is of, wat voor hem op het zelfde neerkomt, voor God. Want dit is de 
‘u’ waarvan sprake in bovenstaande vraag. Ik heb de waarheid lief, zo richt hij zich 
rechtstreeks tot de waarheid zelf, en zonder dat daaruit een twijfel spreekt, stelt hij 
niettemin de vraag: “Maar wat heb ik nu lief, wanneer ik u liefheb?” 
 
Natuurlijk heb ik lief, en natuurlijk weet ik wat of wie ik liefheb, maar niettemin 
persisteert de vraag: maar wat heb ik dan lief? Wie heb ik dan lief? Dat Augustinus die 
vraag rechtstreeks aan de geviseerde stelt (aan de waarheid, aan God), mag hier niet 
baten. Die houdt blijkbaar de lippen op elkaar. De goddelijke ‘u’ zwijgt even kordaat 
als devoot.   
 
Reden waarom Augustinus dan maar die vraag gaat stellen aan zowat alles wat hij op 
zijn weg tegenkomt.  
 
“Maar wat heb ik nu lief, wanneer ik u liefheb? Geen schoonheid van een lichaam, 
geen luister van de tijd, geen lichtglans die mijn aardse ogen lief is, geen heerlijke 
melodieën van gevarieerd gezang, geen aangename geur van bloemen, reukwerken en 
specerijen, geen manna en geen honing, geen ledematen die welgevallig zijn aan de 
omhelzingen van het vlees: deze dingen zijn het niet die ik liefheb wanneer ik mijn 
God liefheb. En niettemin heb ik zoiets als het licht lief, zo iets als een stemgeluid, zo 
iets als een geur, zo iets als een spijs en zo iets als een omhelzing, wanneer ik mijn 
God liefheb, die licht is en stemgeluid en geur en spijs en omhelzing van mijn 
innerlijke mens, daar waar voor mijn ziel die lichtglans fonkelt, die door geen plaats 
bevat wordt, daar waar die klank weerklinkt die door geen tijd wordt weggerukt, daar 
waar die geur hangt, die door geen wind verstrooid wordt, daar waar die smaak 
bestaat, die door geen gretig eten wordt verminderd, daar waar die omhelzing wordt 
gegeven, die door geen verzadiging losraakt. Dat is wat ik liefheb, wanneer ik mijn 
God liefheb.” 
 
Wat hij ziet, hoort, ruikt, smaakt of voelt: hij heeft het stellig allemaal lief, maar niets 
van dit alles zegt aanwijsbaar wat hij liefheeft als hij God liefheeft. Of liever, ze wijzen 
het hem alleen maar aan, maar blijven in hun ‘wijzen’ steken. “Aarde”, “zee”, “zon”, 
“maan”, “sterren” en alle andere “dingen die de poorten van mijn vlees omringen” 
zeggen hem: “wij zijn niet de God waar gij naar zoekt”. Maar ze hebben wel iets dat 
naar hem verwijst, want wijst naar hem die hen heeft gemaakt. Dit is hun “vorm”: die 
wijst naar hem die hen heeft gevormd, geboetseerd, gecreëerd. De vormer aller 
vormen, dit is de God waar mijn in liefde badende zintuigen naar verwijzen. 
 

                                                 
1 Dit en alle verdere citaten uit de Confessiones zijn overnomen uit: Aurelius Augustinus, Belijdenissen, vertaald 
en ingeleid door Gerard Wijdeveld, Uitgerij Ambo bv, Baarn, en Athenaeum–Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
1985.   
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En toch. Ook dieren onderscheiden vormen, en waarom zien zíj daar geen 
vingerwijzing in naar God? Augustinus heeft zijn antwoord meteen klaar: omdat ze 
geen vragen stellen. Dieren zien wat ze zien en weten wat ze zien: daarmee uit. Bij de 
mens gaat het anders. Ook die ziet wat hij ziet, maar hij neemt daar geen genoegen 
mee. Hij weet wat hij ziet, én vraagt wat hij ziet. Net zoals hij liefheeft, en vraagt wat 
hij liefheeft. Zelfs als dat God betreft. Zelfs een goddelijke zekerheid kan hem dit 
vragen niet ontnemen.  
 
De loutere act van het vragen drijft een wig tussen zien en wat je ziet, voelen en wat je 
voelt, horen en wat je hoort, smaken en wat je smaakt, ruiken en wat je ruikt. “De 
poorten van je lichaam” mogen dan wel vollopen met wat zich aan ze aandient, het 
vragen zorgt ervoor dat ze nooit dicht gaan. Het houdt je open en in zekere zin is die 
openheid het enige wat echt van jou is, het enig waarvan je kunt zeggen: dat ben ‘ik’. 
Want waar vind je ‘jezelf’ anders dan in de afstand die gaapt tussen je zien en wat je 
ziet, tussen je horen en wat je hoort, tussen je smaken en wat je smaakt, et cetera?  
 
Je bent een open poort op de wereld. Wat in je zit, je ‘innerlijk’, komt van buiten. 
Maar toch val je met dat verinnerlijkte buiten niet samen. Je stelt immers vragen. Wat 
zie ik als ik zie wat ik zie? Wat heb ik lief als ik liefheb wie ik liefheb? Daar, in de 
ruimte die dit vragen opent, bevindt zich je ‘ik’, gemaakt uit sporen en sediment 
nagelaten door dit persisterende vragen.  
 
Wie of wat ben ‘ik’? Een open poort die vragen stelt, inclusief vragen naar zichzelf, en 
die zich dit vragen en het bevraagde herinnert. Wat is een ‘ik’? Iets dat zich herinnert 
een ‘ik’ te zijn, maar daar tegelijk, in en dankzij die herinnering, aan twijfelt en tot 
vragen wordt gedwongen.  
 
Bij Augustinus is het niet anders. In zijn behandeling van de vraag wat hij nu liefheeft 
als hij liefheeft wat hij liefheeft, komt hij “aan de velden en de weidse gebouwen van 
het geheugen, waar zich de schatkamers bevinden met de talloze beelden, die daar van 
alle soorten waargenomen dingen binnen zijn gebracht.”  
 
Om te weten wat hij liefheeft, moet Augustinus dus bij zichzelf te rade gaan. Maar wat 
is dit ‘zichzelf’? De decalage, de afstand, het hiaat tussen zijn zien en wat hij ziet, 
tussen het waarnemen en het waargenomene. Dit hiaat is de plaats van het geheugen 
omdat het daar vol ligt met herinneringssporen. Daar bevindt zich het warrig archief 
aan beelden, “vormen” die van de dingen zijn weggenomen en een eigen leven zijn 
gaan leiden in wat het geheugen heet.  
 
“Goed geordend en soort bij soort liggen daar de dingen [of, zoals hij een alinea verder 
corrigeert, de beelden van de dingen] opgeborgen, die ieder langs zijn eigen toegang 
naar binnen zijn gebracht: zo zijn bijvoorbeeld het licht en alle kleuren en vormen van 
lichamen langs de ogen gekomen, langs de oren alle soorten klanken, alle geuren langs 
de neusgaten, alle smaken langs de mond, terwijl van het over het hele lichaam 
verspreide zintuig gekomen is wat hard is of zacht, wat koud is of warm, glad of ruw, 
zwaar of licht, hetzij buiten, hetzij binnen het lichaam.” 
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Maar eenmaal binnen in “het paleis van mijn” geheugen, zo constateert Augustinus, 
leiden die beelden een eigen leven, los van de dingen die zich door “de poorten van 
mijn lichaam” hebben willen binnenwringen. Meer nog, “zonder die beelden zou ik 
van die dingen helemaal niets […] kunnen zeggen”. Want daar, in “de schatkamer van 
het geheugen” – “in die enorme ruimte van mijn ziel” – “kom ik ook mezelf tegen”. Ik 
haal mij voor de geest wat ik heb gedaan en wanneer en waar, met alle gevoelens en 
gedachten erbij en ik krijg er mijn eigen ‘ik’ bij.  
 
Maar, nog eens, wie of wat ben ‘ik’ dan? De archivaris, dat wisten we al, maar wel een 
archivaris die er alleen maar is omdat het archief er is en die zonder dat simpelweg niet 
zou bestaan. Iets of iemand die met andere woorden slechts bestaat dankzij de 
herinnering aan zichzelf. Het ‘ik’ of het ‘zelf’ gaat dus niet aan de herinnering vooraf, 
maar wordt er, omgekeerd, door geconstitueerd. Er is eerst herinnering – ikloze, 
substantie- en bodemloze herinnering – en het is die herinnering die pas in tweede 
instantie een ‘ik’ creëert dat later zal kunnen zeggen: dat ben ‘ik’ want dat is wat ik 
mij als ‘ik’ herinner.  
 
Iets van een verbijsterende afgrond klinkt door in Augustinus’ reflectie over de 
grenzeloze grootheid van dat “paleis van het geheugen”.  
 
“Groot is dat vermogen, dat mijn geheugen is, geweldig groot, mijn God! Een weidse, 
onbegrensde ruimte is het! Wie is er tot op zijn grond gekomen? En dit vermogen is 
een vermogen van mijn geest en behoort tot mijn natuur, en ikzelf vat niet alles wat ik 
ben. De geest is dus te beperkt om zichzelf te vatten. Maar waar zou het dan zijn, 
datgene wat hij van zichzelf niet vat? Zou het dan soms buiten hem zijn en niet in 
hem? Hoe komt het dan dat hij het niet vat? Verbazing bevangt mij daarover, diepe 
verbazing: verbijstering grijpt me aan.” 
 
Wat zijn we als mens in Augustinus’ ogen? Een “weidse, onbegrensde ruimte”, waar 
onbeperkt beelden “vormen” opgeslagen, een grenzeloze cyberspace van op zichzelf 
opererende “beelden” waarvan je er vele kunt herinneren, juist omdat je er ook vele 
kunt vergeten.  
 
Die “inwendige plaats die geen plaats is”, zoals hij het geheugen ergens noemt (X, ix, 
16), is inderdaad nog om een andere reden grenzeloos: daar ligt immers ook het 
vergeten gestockeerd.  
 
“Hoe onbegrijpelijk en onverklaarbaar ook, op de een of andere manier herinner ik mij 
ook het vergeten – ik ben er zeker van! – juist datzelfde vergeten, waardoor datgene 
wat wij ons herinneren bedolven wordt.”  
 
Augustinus probeert de zaak nog te ontzenuwen door er zijn onderscheid tussen ‘ding’ 
en ‘beeld’ op los te laten, maar tevergeefs. Ondanks haar subtiliteit, mondt zijn 
redenering uit in een regelrechte impasse. Maar die is voor Augustinus een argument 
te meer voor zijn stelling dat het geheugen de contouren van zijn eigen vermogen niet 



 5 

in de hand heeft. Je hebt met andere woorden ook ‘jezelf’ nooit ten volle in je macht 
omdat je niet eens in staat bent de contouren van dat ‘zelf’ op een juiste manier in te 
schatten. Dat ‘zelf’ – dit “ik”, die “geest”, die “herinnering” – is al even 
ondoorgrondelijk als de onpeilbare “hemelstreken” of de “ruimten tussen de 
gesternten”.  
 
“Ik ben het, ik die mij herinner, ik de geest. Het is niet zo verwonderlijk, wanneer 
allerlei wat ik niet ben mij verre ligt; wat ligt mij echter nader dan ikzelf? En zie, het 
vermogen van mijn eigen geheugen wordt door mijzelf niet begrepen, terwijl ik toch 
mijzelf niet zou kunnen noemen zonder dat geheugen!”  
 
“Maar wat heb ik nu lief, wanneer ik u liefheb?” Het antwoord op de vraag waarvan 
we zijn vertrokken, is evenmin in het geheugen te vinden als in de waarneming 
(datgene wat zich aan “poorten van het lichaam” presenteert), aldus Augustinus. 
Ondertussen is het wel duidelijk dat die onmogelijke grenzeloosheid van het geheugen 
verwijst naar de Grenzeloze voor wie dit alles wel mogelijk is, naar God, dat 
“blijvende licht” dat zichtbaar werd in alle dingen die hij raadpleegde, zonder dat één 
van die dingen Het Licht kon bevatten en omvatten (X, XL, 65).  
 
Maar evengoed is ondertussen ook gezegd hoe afgrondelijk het geheugen – en dus het 
‘ik’ – wel is. Dat ‘ik’ is trouwens een afgrond precies omdat het juist alleen op 
herinnering rust, omdat het zijn herinnering nooit ‘uit’ kan zetten. Die staat altijd 
‘aan’; de knop die het ‘aan of uit’ zet ligt buiten zijn bereik. Het ‘ik’ is wat zich als een 
‘ik’ herinnert, zij het dan in een herinnering die niet in staat is zichzelf te omvatten en 
te bevatten. Laat hier het Augustijnse Licht weg en je belandt meteen in het hard van 
de moderniteit. Een ‘ik’ dat, anders dan Descartes dacht, niet in zijn eigen substantie 
rust, maar in de herinnering aan die substantie. Een vergeefse herinnering, want 
tenslotte moet het ‘ik’ beseffen dat de herinnering zijn enige substantie is. Wat zoveel 
wil zeggen als dat het van elke substantie is beroofd.  
 

* 
 
Lost in history 02, een beeldend werk uit Opstaeles Memory on/off laat zich vanuit dit 
perspectief lezen.  
 
Een doek, met daarop geprojecteerd de zee, hangt in het midden van een ruimte waar 
het gestage gedaas van aan- en aflopende golven weerklinkt. Als de bezoeker tot 
achter het doek wandelt, merkt hij dat het geluid uit een reeks boxen komt. Op zich 
niet anders dan de manier waarop in een bioscoopzaal geluid wordt geproduceerd, op 
het ene detail na dat de 17 boxen de figuur van een opgehangen swastika vormen. Een 
spontane associatie met het nazistische hakenkruis is onvermijdelijk. Zelfs als je door 
hebt dat de draairichting wijzerzin is, en dat het dus echt wel een swastika en geen 
hakenkruis betreft. Het mag niet baten: de nazi-connotatie is niet uit te schakelen. 
“Memory” is on”. De ‘off’-knop is buiten werking. 
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Het nooit ophoudende geruis van de grenzeloze zee zou Augustinus nog hebben 
geassocieerd met de grenzeloosheid van de Schepper. Met het aanbreken van de 
moderniteit is die Schepper doodgegaan, maar niet zijn grenzeloosheid. Het moderne 
universum is even grenzeloos als ooit de dode God dat was, maar er is alleen geen 
Oneindige meer om die grenzeloosheid te omvatten. Het is een grenzeloosheid die 
zichzelf niet weet te bevatten en daarom dreigt zich in zichzelf  te verliezen.  
 
De zee herinnert aan de eindeloze eeuwigheid van een draaiende Arische swastika, 
zinnebeeld van het rad van de tijd. Maar de herinnering aan het tegentijds draaiende 
rad dat in het midden van vorige eeuw de wereld in brand stak en een tot dan 
ongekende Holocaust opzette, contamineert voorgoed de sublieme neutraliteit van dit 
maritieme geluid. Voordien vertolkte het gedruis van de zee de verankering van alles 
wat is in de eeuwige cirkelgang van leven en dood die ‘zijn’ heet. Nu komt het geluid 
van de zee uit boxen die onwillekeurig doen denken aan hen die het ‘zijn’ op het spel 
hebben gezet, uitgerekend in hun poging er heer en meester over te worden. Hier kan 
de herinnering zich niet meer gekoesterd weten in een stevige, zijnsverankerde 
substantialiteit. De herinnering heeft hier alleen nog ‘zichzelf’, zij het dat zoiets als 
een ‘zichzelf’ voor die autonome herinnering problematisch, want onheuglijk (niet te 
herinneren) is. 
 
Het onheugelijke waaraan Lost in History 02 doet herinneren, Europa’s twintigste 
eeuwse nazi-brand, zet het unheimliche van de herinnering en haar moderne 
autonomie in de kijker. We hebben niets anders dan onze herinnering om ons een 
beeld van onszelf te geven. We kunnen dat beeld niet meer liëren aan de ‘echte’ 
realiteit. Vandaar dat we koste wat het kost het beeld van die wereldbrand met zijn 
Holocaust moeten koesteren en aan de volgende generaties doorgeven. Want bewust of 
onbewust beseffen we maar al te goed dat we die herinnering niet in het ‘reële zijn’ 
kunnen funderen, en dat de ‘feiten’ nooit overtuigend zullen zijn voor de negationisten 
die ze ontkennen. Het confronteert ons in laatste instantie met wat het betekent dat we 
alleen de herinnering hebben en niet datgene wat aan die herinnering voorafgaat en 
haar grond geeft.  
 
Wie zich door Lost in history 02 laat innemen, voelt algauw hoe ook de hele ruimte 
deel gaat uitmaken van de bodemloze herinnering die hier wordt geëvoceerd. Het is 
niet zomaar een detail dat het kunstwerk verloren hangt in een stuk vergane historie, 
een tot museumruimte omgetoverde kapel. De traditionele God en zijn hele 
santenboetiek mogen er dan vakkundig uit zijn weggehaald, ook in haar leegte is de 
ruimte een palimpsest van herinneringen daaraan. Eén van de kapelwanden doet dat 
zelfs letterlijk: waar witte kalklaag is verwijderd, komt een grote achttiende-eeuwse 
fresco te voorschijn, een barokke ode aan machthebbers en mystieke heiligen. Alsof 
die het elk op hun manier geluidloos uitschreeuwen hoe doorheen het wit van de 
museumruimte een kleurrijke, onpeilbare herinnering ademt. Ook op zijn beurt 
herhaalt dit fresco die schreeuw nog eens voor zichzelf: waar midden die wand ook die 
fresco is weggehaald, verschijnt een oudere, veertiende-eeuwse fresco met Maria en 
Johannes staande wenend bij het kruis. Het kruis zelf is evenwel niet te zien: het blijft 
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verborgen achter een bas-reliëf pilaartje dat uit de achttiende-eeuwse overschildering 
niet te verwijderen was zonder ook het fresco eronder te vernietigen.  
 
Dit palimpsest aan herinneringen door de ruimte zelf opgeroepen geeft een extra 
accent aan het geruis van de zee dat zo soeverein uit de sonore swastika stroomt. De 
onvermijdelijke reminiscentie aan de naziterreur en haar Holocaust wordt, voor wie er 
gevoelig voor is, subtiel gelardeerd met reminiscenties naar het christelijke erfgoed 
waarin een andere ‘Holocaust’, een andere ‘allesbrand’ (dit wil zeggen een ander offer 
waarbij het/de geofferde helemaal wordt verbrand of vernietigd) centraal stond: het 
offer waarbij de godheid zelf werd vernietigd om van die vernietiging het waarmerk 
van zijn – en ons – eeuwig leven te maken.  
 
Opstaeles kunstwerk velt geen oordeel (daarom is het ook een kunstwerk), maar laat in 
een suggestiviteit die het niet echt beheerst, een aantal beelden/herinneringsporen 
oplichten en elkaar contamineren. Het onverschillige ruisen van de zee wordt subtiel 
gehistoriseerd, en al blijven de histories die erin doorklinken die onverschilligheid 
behouden, ze laten jou niet toe er onverschillig tegenover te blijven. Wat je als 
moderne mens hoort in het ruisen van de zee is een onverschilligheid die niet langer 
die van de zee – of, ruimer, van het zijn – zelf is. Het is de onverschilligheid van de 
herinnering, van een “memory” die allen maar “on” en nooit “off” is: alles kan als om 
het even wat worden herinnerd en toch beschikken wij, modernen, enkel over die 
grondeloze herinnering om ons punt te maken, om waar van vals, recht van onrecht, 
goed van kwaad te onderscheiden.  
 
Wij, modernen, zijn “lost in history”, “verloren in de geschiedenis”. Niet enkel in 
geschiedenis als wat voorbij is, maar geschiedenis zoals die altijd ook nu aan het 
geschieden is. Een geschiedenis waarop de greep ons ontsnapt, maar waarop het ons 
hoegenaamd niet is toegestaan geen greep te houden. De geschiedenis rust in onze 
handen, maar die handen behoren altijd veel meer tot de geschiedenis – de ongrijpbare 
geschiedenis – dan we ons kunnen veroorloven te beseffen.  
 
In Lost in history 01 geeft Opstaele dit gegeven gestalte in een simpele uitprint van 
wat “lost in history” oplevert als je die drie woorden intikt in Google. Een quasi 
eindeloze reeks A4tjes met daarop een quasi eindeloze reeks gegevens, onverschillig 
naast elkaar opgeslagen op een wereldwijd virtueel web. De outprint toont slechts een 
gedeelte van wat, nog onoverzichtelijker, nog onverschilliger, op het net staat. 
Uiteraard worden die gegevens daar ‘bewaard’, maar die bewaarplaats toont meteen 
hoe klaar ze zijn om vergeten te worden, opgenomen als ze zijn in een 
‘herinneringsapparaat’ dat niet in staat is zijn eigen contouren te overzien en te 
beheersten.  
 
Van dat laatste heeft het ‘herinneringsapparaat’ zelf geen last. Die onbestemde 
oneindigheid is het principe zelf van het wereldwijde herinneringsnet. Minder 
onproblematisch is echter het feit dat wijzelf in dat net verloren zijn geraakt, dat wij 
slechts bestaan in zoverre we op dat net zijn opgeslagen en door dit net aan ons 
bestaan worden herinnerd.  
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Die typisch laatmoderne conditie is een gevolg van onze geavanceerde beeld- en 
communicatiecultuur. Uiteraard bestaan we reëel, lichamelijk, ‘echt’. Maar ons ‘ik’ 
halen we niet uit dit reële. Dat halen we uit een identificatie met anderen, met het 
beeld dat wij van anderen hebben en/of dat anderen ons van onszelf voorhouden. Het 
‘ik’ is in die zin radicaal sociaal: het is het resultaat van onze identificatie met anderen 
(en gaat dus niet aan die identificatie vooraf). Vandaar dat het ‘ik’ zijn fundament niet 
bij zichzelf kan vinden. Het heeft zijn zogenaamde ‘echte zelf’ altijd al bij de ander 
verloren. ‘Je est un autre’, schreef reeds Arthur Rimbaud.  
 
In feite was het al enigszins hoorbaar bij Augustinus. We hadden het er eerder over 
hoe hij het ‘ik’ opvat als iets ‘wat je tegenkomt in de enorme paleizen van je 
geheugen’, als iets wat in eerste instantie dus wordt herinnerd als ‘ik’. Het ‘ik’ gaat in 
zijn ogen niet aan de herinnering vooraf, maar is er een product, een effect van. 
Vervang ‘herinnering’ door het genoemde ‘herinneringsapparaat’ van hierboven, door 
dat wereldwijde web aan “beelden”, “vormen” of herinneringssporen, en je hebt de 
krijtlijnen van een moderne, geavanceerde ik-theorie.  
 
Ons ‘ik’ bestaat maar voor zover het door anderen als zodanig – als ‘ik’ – wordt 
erkend. Die ‘anderen’ kun je best niet als personen opvatten, maar als een op zichzelf 
opererend net van “beelden”, “vormen” en verwijzingen, waar het augustiniaanse 
“paleis van het geheugen” moeiteloos model voor kan staan. Het ‘ik’ is wat zichzelf 
als ‘ik’ herinnert in de blik of de uitlating van anderen of, exacter, van dat virtueel 
grenzeloze veld van beelden en uitlatingen waaruit onze tot beeldcultuur geworden 
wereld bestaat.  
 
In de korte doorgangsruimte die Lost in History 01 met Lost in History 02 verbindt, 
heeft Johan Opstaele een Zelfportret opgesteld. Iets beneden ooghoogte is, op een 
sokkel, een glazen cilinder gemonteerd. Een deel van de cilinder bestaat uit een zwart 
vlak waar de letters I en K dik zijn uitgesneden: ‘IK’. Als je nadert, merk je binnen de 
contouren van die letters een beeld, een bewegend beeld, met daarin je eigen 
bewegende kop, kijkend naar de cilinder. Naar dat ‘IK’ dus. De titel liegt er niet om. 
Het is een Zelfportret, zij het niet van de kunstenaar maar van de toeschouwer.  
 
En toch. Ziet de toeschouwer zichzelf? Jazeker. En ziet hij zichzelf toeschouwen. Ook 
dat. Maar hij kijkt zichzelf niet aan als toeschouwer. Het cameraatje van waaruit hij in 
beeld wordt genomen, bevindt zich niet op de plaats waarnaar hij kijkt als hij naar zijn 
beeld kijkt dat in de contouren van zijn ‘IK’ verschijnt. Het effect is dat hij zichzelf 
inderdaad als toeschouwer ziet, als toeschouwer van zijn IK, maar dat hij uitgerekend 
in die constellatie zichzelf niet in de ogen kijkt, en dus in stikte zin dan ook niet 
zichzelf in de ogen kijkt. Kijkend naar zijn ‘IK’, ziet hij hoe hij naar een ander kijkt, 
naar een beeld gevormd binnen de contouren van twee letters I en K.  
 
Zelfportret installeert een decalage tussen de toeschouwer en zijn beeld, tussen het ik 
en zijn spiegel. De ruimte van die decalage is meteen ook die van het geheugen, een 
geheugen waarvan de off-knop niet te bedienen valt, omdat het ‘ik’, als effect van het 
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geheugen, nooit buiten dat geheugen kan treden en dus nooit in de situatie kan 
verkeren waar het de knop af of aan kan zetten.    
 
Opstaeles werken opereren alle in de ruimte van dit soort decalage. Of het nu gaat over 
de Blow Ups die hij maakt van details uit onheugelijk oude foto’s, over de Mirrorloop 
van een kring zichzelf spiegelende spiegels, of een tot Catwalk gesublimeerd beeld 
van een straat en haar passanten, de kunstwerken wringen zich in de ruimte die dingen 
scheidt van henzelf opdat ze zichzelf zouden kunnen zijn.  
 
Het is de ruimte waarin ze zich als zichzelf herinneren en, elk op hun manier, de 
unheimlich en onheuglijke primauteit van de herinnering affirmeren. 


