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d ona l d l o o se

‘Onze geest is te beperkt om zichzelf te vatten’.
Augustinus over de transcendentie van het  
geheugen 

In de Belijdenissen, boek x,1-40 stoot Augustinus in zijn 
analyse van het zelf op de peilloze diepte van het geheu-
gen. De constatering dat de mens een zichzelf bevragend 
wezen is leidt hem naar de vraag waar die vragende onrust 
vandaan komt. Hij is tot een vraag geworden voor zichzelf 
en een aspect van dat vragende karakter van zijn eigen ik 
betreft de vraag hoe hij tegelijk het voorwerp en het onder-
werp van de vraag kan zijn. Dat is hij namelijk ook in zijn 
geheugen, waar hij ook zichzelf ontmoet en wel als zichzelf 
transcenderend. Hij herinnert zich niet alleen allerlei din-
gen, maar hij herinnert zich ook dat hij het is die zich dat 
herinnert. Anderzijds herinnert hij zich ook wat hij zich 
niet meer kan herinneren en dat mysterie van bij en buiten 
zichzelf zijn confronteert hem met het besef dat zijn geest 
te beperkt is om zichzelf te kunnen vatten. De vraag waar 
en in welke tijd en voor wie de dingen van zijn herinnering 
aanwezig zijn die hij zich zelf niet meer kan herinneren, 
terwijl hij weet dat hij het vergeten is, suggereert een vorm 
van presentie van zijn eigen ik voor een alteriteit en een 
andere tijd die hij zelf niet meer kan bevatten. Hij wordt 
door de waarheid gezien, terwijl hij die zelf niet ziet. Dat 
herinnert hem aan zijn verlangen naar geluk, een verlan-
gen naar overeenstemming met zichzelf, dat hij alleen in de 
waarheid kan vinden. Voor Augustinus is dat God zelf. Die 
waarheid is er altijd al bij voorbaat, a priori. De vraag naar 
zichzelf blijkt de vraag naar God te zijn, die de vragende 
onrust in hem heeft meegegeven, en aan wie hij, onbewust, 
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zijn vragende onrust van meet af aan belijdt. Ons bestaan is 
getekend door de zoektocht naar die waarheid in het besef 
dat ik ze niet bezit, maar haar slechts vragend, verlangend 
en zoekend naar mijn ware zelf op het spoor kom als me 
gegeven. ‘Ik ben een vraag geworden voor mezelf’, en dat 
is tegelijk het antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik?’ ‘Onze 
geest is gewoon te beperkt om zichzelf te vatten’ (x,15). 

de intentionaliteit va n het geheugen 

De analyse van het geheugen is – ook literair – zo schitte-
rend dat elk commentaar er eigenlijk bij verbleekt. Ik wil 
er dan ook alleen maar enkele perspectieven van belichten 
die laten zien hoe de inzichten van Augustinus ook later 
hun weerklank hebben gevonden. In boek x,12 introdu-
ceert Augustinus het beeld van het geheugen als een weids 
veld en een ruime hal met vele opslagplaatsen en allerlei 
toegangspoorten. Herinneringen worden opgeslagen in 
allerlei vakken en ik kan ze daar weer gaan ophalen wan-
neer ik wil. Die ruimte is zo groot en onbegrensd dat nie-
mand er ooit helemaal in doorgedrongen is (x,15). Het ge-
heugen voorstellen als een opslagplaats is een van de vele 
metaforen waartoe we onze toevlucht nemen om iets van 
dat mysterie te vatten. Draaisma1 heeft in De metaforen-
machine laten zien hoe in de loop van de tijd allerlei andere 
metaforen hiervoor in de plaats zijn gekomen, mede door 
allerlei nieuwe technologische ontdekkingen die tot gevolg 
hadden dat we op steeds weer nieuwe wijzen het verleden 
terug konden halen in het heden. Zo hebben de camera ob-
scura en de ontdekking van de fotografie, het ingegrifte ge-
luidsspoor van de fonograaf, het hologram en de computer 
aanleiding gegeven tot telkens nieuwe opvattingen van de 
werking van het geheugen en het beeld van het pakhuis of 
de wastablet verdrongen.
 Dat we over het geheugen noodgedwongen altijd in me-
taforen moeten spreken heeft te maken met het feit dat het 
geheugen in wezen zelf een metaforische, overdrachtelijke, 
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werkelijkheid is: het is een proces van overdragen – meta-
ferein – van iets uit de ene tijd in een andere tijd. Wanneer 
we over het geheugen nadenken kunnen we dat niet anders 
dan in termen die iets overdrachtelijks uitdrukken, wetend 
dat we daarmee de werkelijkheid van het geheugen zelf niet 
in één eigenlijke term kunnen vatten. Elke metafoor voor 
het geheugen is daarom een oneigenlijke term, die juist op 
eigenlijke wijze zegt wat het geheugen eigenlijk is: een pro-
ces waarin de eigenheid van het zelf aan dat zelf niet geheel 
eigen is, maar waar ik naar moet verwijzen als iets anders 
en elders, naar een eerder beeld van het zelf dat ik als me-
zelf beschouw. Wat ik me herinner zeg ik tegen mezelf en 
dan heb ik er een beeld van voor ogen uit die schatkamer 
van beelden van mijn geheugen. Zonder die beelden had ik 
dat niet tegen mezelf kunnen zeggen, merkt Augustinus op 
(x,14). Zonder die beelden zou er ook niet dat referentie-
punt zijn waarnaar ze kunnen verwijzen. Zonder beelden 
van het zelf geen zelf. Onze geest is te beperkt om zichzelf 
zonder het andere in het zelf te vatten.
 Heidegger onderstreept in zijn commentaar op het 
tiende boek van de Belijdenissen dat hier op impliciete wijze 
de intentionaliteit van ons bewustzijn wordt geschetst: 
ons zelfbewustzijn is bewustzijn van de oriëntatie op het 
andere dan onszelf.2 De fenomenologie constateert dat 
er daarom geen rechtstreekse aanwezigheid van het zelf 
bij zichzelf mogelijk is, maar dat die alleen bemiddeld, via 
mijn voorstellingen van mezelf, gegeven is. Het fenome-
nologisch project naar ‘de zaken zelf’ terug te keren vindt 
zijn grenzen in de kruisstelling van subject en object in de 
intentionaliteit. Ik ben mij van mijn plaats in de wereld be-
wust doordat ik intentioneel betrokken ben op een object 
buiten me, dat zich in een chiasme (kruisstelling) in een 
bepaald perspectief aan me aanbiedt. Cézanne schilderde 
de Mont Sainte Victoire in de buurt van Aix en Provence 
als was het een oproep om geschilderd te worden, telkens 
weer vanuit een ander perspectief of met een andere licht-
inval. Paul Klee zei dat hij door de dingen zelf geappelleerd 
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werd ze zo af te beelden zoals hij ze tekende. Zo herinner 
ik me ook iets in een dergelijke kruisstelling: iets wat ik me 
herinner herinnert me eraan wie ik ben. Ik herinner me 
mezelf via iets anders. Moderne geheugentheorieën, die 
informatieverwerkende systemen als model nemen, pro-
beren van het intentionaliteitsprobleem af te komen door 
het voor te stellen als een intern effect of epifenomeen van 
de informatieverwerkende systemen zelf. Dat is echter een 
doodlopende weg, want alleen op grond van onze eigen, 
interne ervaring van representatie en herinnering van ge- 
gevens dichten wij aan machines zo’n ervaring toe. Dat 
computers een geheugen hebben, is een projectie van ons-
zelf. 
 Augustinus is danig onder de indruk van wat hij in ‘de 
pakhuizen van zijn geheugen’ allemaal tegenkomt: beelden 
van uiterlijke dingen zoals landschappen, varianten van alle 
zintuigen, klanken, smaken, kleuren en geuren, maar ook 
cijfers en namen en hele redeneringen, ooit aangeleerde 
verbindingen en combinaties van de grammatica en de lo-
gica. Maar ook abstracte ideeën, die hij nooit eerder heeft 
waargenomen, maar die er al bij voorbaat moeten opgesta-
peld liggen. Hij herinnert zich niet alleen al die inhouden, 
maar ook dat hij ze zich herinnert, dat hij ze ooit geleerd 
heeft, dat hij ze kent en hoe en in welke mate hij ze kent. 
Zijn geheugen is dus ook een stapelplaats van reflectie, een 
opslagplaats van herinneringen aan zijn herinneringen. 
Dat geldt ook voor de herinneringen aan gemoedsgestelte-
nissen en affecten. Hij herinnert zich niet alleen verdriet en 
vreugde, pijn en genot; hij herinnert zich ook met vreugde 
dat de pijn van ooit verdwenen is of met verdriet dat de 
vreugde van toen er nu niet meer is. Het is een mysterie hoe 
hij alles weer aanwezig kan roepen voor zijn eigen geest en 
hoe dat soms gebeurt op een wijze die hij geheel beheerst 
en op een door hemzelf geordende manier. Soms dringt 
het zich echter aan hem op volgens een eigen logica, onge-
ordend, of in associaties die hij niet beheerst. Soms kan hij 
zijn herinneringen ophalen wanneer hij wil en zoals hij wil. 

Bert Blans (red.), ‘De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2012 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 100.4) 



63

Maar sommige dingen springen met bosjes tegelijk naar 
voren. Je zoekt en vraagt naar iets anders, maar zij sprin-
gen op je af als wilden ze zeggen: wij misschien? (x,12).
  Proust wijst op die mémoire involontaire als de echte 
herinnering die ons eraan herinnert wie we zijn. Wanneer 
de herinneringen ons ongewild overvallen worden we 
geconfronteerd met ons ware zelf dat we niet bij machte 
zijn naar onze hand te zetten. Dat doet zich voor na een 
lange tussentijd – les intermittences du coeur – waarin we 
de herinnering aan een ervaring uit het verleden vergeten 
waren, totdat ze zich ongewild en onvoorzien weer aan 
ons opdringt en dan pas in deze overdruk (surimpression) 
van ervaringen uit twee verschillende tijden – toen en he-
den – de ware betekenis openbaart van wat we destijds wel 
ervaren hebben, maar niet begrepen. Voor Proust zijn alle 
essentiële ervaringen daarom metaforen. De betekenis van 
een ervaring wordt gewonnen aan een andere tijd dan de 
tijd waarin men nu is. Het gaat om een tegelijkertijd in twee 
tijden zijn, waarvan de eigenlijke ervaren tijd noch van het 
heden noch van het verleden is. Voor Proust is dat ook de 
kunst van het lezen. En lezen is daarom ook gelezen wor-
den door de tekst die men leest.3 Onze geest is te beperkt 
om zichzelf geheel in eigen beheer te vatten.

het m ysterie va n het zelf 

In die ruimte van het geheugen komt men altijd ook zich-
zelf tegen (x,14) en dat leidt tot een nog verbijsterender 
aporie. Wie is dat zelf dat ik me zelf herinner? Het is blijk-
baar nooit zonder meer zichzelf. Het ik is tegelijk wel en 
niet bij zichzelf. Augustinus ziet drie varianten.4

Herinneren dat je je iets herinnert 
Ik herinner me allerlei zaken en ik herinner me dat ik het 
me herinner: ik ben reflexief bij mezelf. Het geheugen blijkt 
niet louter een reservoir van elementen uit het verleden te 
zijn. Het is ook de dragende grond van het zelfbewustzijn. 
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In De Trinitate (xiv,11,14) schrijft Augustinus: ‘Zoals men 
met betrekking tot voorbije zaken spreekt van herinne-
ring als het vermogen waardoor men kan terugdenken en 
zich herinneren, zo kan men ook, wanneer het gaat over 
de aanwezigheid van de geest bij zichzelf, zinvol spreken 
van herinnering als het vermogen dat maakt dat de geest bij 
zichzelf tegenwoordig is, om zich door zijn eigen denken te 
kunnen begrijpen.’ Wil men zich iets herinneren, dan kan 
men ook zichzelf niet vergeten als degene die het zich her-
innert. Het zelfbewustzijn moet zijn zelf als een zich herin-
nerd zelf herkennen. Als ik me iets herinner, dan herinner 
ik me ook mezelf als zich dit herinnerend. Het verleden is 
door het bewustzijn in het heden. Andersom rust het he-
den echter ook op het memoreren van mijn verleden. Om 
in het heden iets te verstaan of te lezen moet ik me onder 
de klanken en de tekens de betekenis herinneren van wat ik 
hoor of lees. Alleen het geheugen kan de betekenis van een 
waarneming in het heden decoderen.
 Kant heeft het aan zichzelf gelijkblijvende zelfbewust-
zijn de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van elke 
bewuste keninhoud genoemd. Die moet noodzakelijk zelf 
onttrokken zijn aan de condities van al onze concrete be-
wustzijnsinhouden. Deze mogelijkheidsvoorwaarde van 
al onze percepties moet zelf de condities voor de vele ver-
schillende waarnemingen (namelijk tijd en ruimte) trans-
cenderen, wil ik me kunnen realiseren dat ik het ben die 
hier en nu waarneem wat ik waarneem. Als dat niet zo zou 
zijn, dan zou ik in tijd t2 niet kunnen inzien dat ik het was 
die in tijd t1 de aan x voorafgaande oorzaak y zag van de be-
weging van x in t2. Mijn ik moet in t1 en t2 – onttrokken aan 
de tijd – zichzelf zijn. Ik zou niet eens een optelsom kunnen 
maken en de totaliteit van de ervaring niet kunnen begrij-
pen als ik mezelf niet als identiek zou ervaren bij elk toege-
voegd getal. We hebben daar ook een ervaring van als onze 
gelijkblijvende identiteit doorheen de vele wisselingen die 
onze psyche in een leven doormaakt. Uiteindelijk kunnen 
we toch allemaal een autobiografie van ons leven schrijven, 
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ook al is dat een eenheid die door voortdurend herinterpre-
teren, selecteren en associëren creatief tot stand komt.5 
 De aporieën van het geheugen die me confronteren met 
de constatering dat ik in het heden tegelijk in het verleden 
ben, worden nog fascinerender wanneer ik bovendien 
moet zeggen dat ik in het heden ook al in de toekomst ben, 
en wel omdat ik in het verleden ben. Het zingen van een 
melodie veronderstelt dat ik altijd al de volgende klanken 
present heb om de melodie te kunnen uitzetten, maar dat 
kan ik slechts omdat ik me de melodie herinner. Om voor-
uit te zien is het dus niet het vooruitzien dat ons leidt, maar 
de herinnering. ‘Als we in ons denken niet konden voor-
uitzien wat er volgt, konden we niets zeggen. En toch is 
het niet de vooruitziendheid die ons bekwaam maakt om 
vooruit te zien, maar het geheugen. (…) Men zegt toch  
niet dat we op een vooruitziende manier gezongen of ge-
sproken hebben, maar wel dat we de tekst uit ons geheu-
gen van buiten kenden. Van hen die het best vele dingen zo  
naar voren kunnen brengen prijst men gewoonlijk hun 
geheugen, maar niet hun vooruitziendheid’ (De Trinitate 
xv,7,13). 
 De grondlegger van de fenomenologie Edmund Husserl 
spreekt van Retention en Protention. Elke ervaring van be-
tekenis zit gevat tussen een voorafgaande en een erop vol-
gende beleving van betekenis. Taalkundigen wijzen erop 
dat ons spreken en redeneren alleen bevattelijk is voor ons-
zelf en de toehoorder omdat we ons over een horizontale 
taalas bewegen waarbij het voorafgaande meegenomen 
wordt en het komende al wordt voorzien. De taal spreekt 
in ons. Ik zal in een gesprek al vooruitdenken wat de ge-
sprekspartner blijkt te gaan zeggen. Ik kan daarin beves-
tigd of toch weersproken worden. Maar dat doet zich ook 
voor in mezelf. Bij het schrijven gaat een zin soms plots een 
andere kant op dan ik voorzag. Wellicht is dat ook de dra-
gende grond van inspiratie. 

Bert Blans (red.), ‘De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2012 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 100.4) 



66

Herinneren dat je iets vergeten bent 
Het tegendeel van deze autoreflexiviteit van het geheugen 
is nog verbijsterender. Je herinnert je dan namelijk niet al-
leen wat je vergeten bent, maar ook dat je het vergeten bent, 
anders was je je niet bewust van het vergeten. En dat leidt 
tot een nog fascinerender paradox want dat confronteert je 
tegelijk met aanwezigheid en afwezigheid van iets in je be-
wustzijn. Me bewust zijn van iets wat ik ben vergeten kan 
me het vergetene terug doen vinden, maar soms ook niet. 
‘Waar is het dan en wat is het dan?’ vraagt Augustinus zich 
af. En om het vergeten zijn van iets niet te vergeten moet 
het geheugen zich het vergeten zelf herinneren. Maar wat 
herinnert het zich dan? Niet hetgeen het vergeten is en dat 
kan dus ook op geen enkele manier een ankerpunt zijn voor 
het zich herinneren dat men dat vergeten is. Het herinne-
ren slaat hier op het vergeten zelf, een vergeten dat zich niet 
kan herinneren wat het vergeten is. Wat is dat iets dat noch 
in het heden, noch in het verleden noch in de toekomst aan-
wezig is? 
 ‘Als ik me herinner dat ik me iets herinner, is mijn herin-
nering door zichzelf bij zichzelf aanwezig. Maar als ik me 
herinner iets te hebben vergeten, dan is mijn herinneren 
aanwezig en het vergeten. Mijn geheugen waarmee ik me 
herinner dat ik het vergeten ben’ (x,24). Augustinus besluit 
zijn bedenkingen met een enigma: ‘Ik weet niet hoe en ik 
kan er geen verklaring voor geven, maar ik weet zeker dat 
ik me ook het vergeten herinner: het vergeten dat onze her-
inneringen verduistert’ (x,25 slot). Men moet hier onder-
scheid maken tussen het geval waarbij ik me herinner wat 
ik ben vergeten (ik mis mijn bankpasje en herinner me nu 
dat ik het in de geldautomaat achtergelaten heb) en de ge-
vallen waarin ik me herinner iets vergeten te zijn, wat ik me 
niet meer kan herinneren: hoe heette dat dorpje in Toscane 
waar we een lekke band hadden? Dat is het vergeten zijn 
van iets ten aanzien van iets anders wat men zich wel herin-
nert. Dat is de specifieke dubbelzinnigheid van aanwezig 
en afwezig die Augustinus fascineert. Zo kan ik weten dat 
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ik van iemand die ik me heel goed herinner, me de naam 
niet kan herinneren. De omgekeerde pathologie (het syn-
droom van Capgras) komt overigens ook voor: men kent 
de naam van degene die men voor zich heeft, maar kan zich 
de erbij horende werkelijkheid niet meer herinneren. Zo 
kan men, geconfronteerd met iemand die men theoretisch 
herkent, de erbij horende affecten verloren zijn. Men her-
kent iemand, maar begrijpt niet dat hij of zij het is. Dat zou 
te maken kunnen hebben met wat A. Paivio de dual coding 
van het geheugen noemt. Er zijn twee systemen in het ge-
ding, die autonoom functioneren maar onderling informa-
tie uitwisselen. Het ene systeem is talig, het andere is beel-
dend en opgeslagen in voorstellingen. Men zou zo kunnen 
begrijpen dat we op de ene wijze weten wat we op de an-
dere wijze niet meer weten en ons dus herinneren wat we 
vergeten zijn. Ik kan het plaatje van het dorpje in Toscane 
kunnen memoreren zonder de erbij horende linguïstische 
inscriptie (de naam), of omgekeerd. 
 ‘Wie kan dit tot zijn diepte peilen? Wie zal ooit begrij-
pen hoe dit zit?’ (x,24 slot). Dit is namelijk een mysterie 
dat wel heel dichtbij komt. Augustinus vraagt zich hier niet 
meer af hoe de aarde in balans blijft, hij vraagt niet naar de 
afstand tussen de sterren of onderzoekt niet de hemelstre-
ken. ‘Hier gaat het om mezelf, mijn geheugen, mijn geest’. 
Hij is eens en voorgoed uit het paradijs van de eeuwige 
zekerheden verdreven. ‘Ik zwoeg op mezelf. Ik ben voor 
mezelf een akker van hard werken en zweten’, schrijft hij, 
met een referentie naar Gen. 3,17-19. ‘Wat staat er dichter-
bij dan mezelf? En toch vat ik dit vermogen van mijn ge-
heugen niet, en dat terwijl ik zonder dit geheugen niet eens 
mijzelf ter sprake kan brengen’ (x,25). 
 Heidegger zal deze citaten letterlijk overnemen in Sein 
und Zeit, weliswaar zonder ze nog specifiek op het myste-
rie van het geheugen te betrekken, maar om de problema-
tiek te verbreden naar het vragend karakter van het Dasein 
als zodanig. Het wezen van het Dasein ligt in zijn existen-
tie – uitstaan naar iets – en niet in zichzelf als een ontisch 
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gegeven zijn. Wat ontisch het meest nabij en het meest be-
kend is, is vanuit het ontologisch perspectief het verste, het 
onbekende en hetgeen waarvan de ontologische betekenis 
ons steeds ontgaat. Het meest vertrouwde oneigenlijke, ba-
nale en geroutineerde zelf is het verst verwijderd van het 
eigenlijke, authentieke zelf. Vandaar dat Augustinus, die op 
zoek is naar het ware zelf, moet constateren dat wat hem 
het meest nabij is, hem uiteindelijk het meest vreemd is.6

Het vergeten (en het vergetene) vergeten
Om het plaatje volledig te maken moeten we hier nog een 
variant met twee subvarianten aan toevoegen. Ze hebben 
betrekking op het vergeten van het vergeten. Men kan na-
melijk ook vergeten dat men zich wel iets herinnert: men 
vergeet het vergeten – men is zich niet bewust van het feit 
dat men zich van iets niet bewust is – maar het herinnerde is 
er nog. En men kan radicaal vergeten dat men iets vergeten 
is en vergeten wat men vergeten is. Wanneer men zich niet 
herinnert dat er wel degelijk iets in de herinnering is blijven 
hangen zonder ons dat bewust te zijn, zouden we spreken 
van een traumatische herinnering, die als zodanig niet her-
innerd wordt, maar die onbewust voor het bewustzijn wel 
op een andere manier in het bewustzijn doorwerkt. Men 
spreekt in dit geval ook van het syndroom van Korsakov. 
Een patiënt herinnerde zich niet dat hij ooit elektroshocks 
had toegediend gekregen, maar reageerde wel paniekerig 
als hij de apparatuur zag. Dat is het onderscheid tussen het 
impliciete en expliciete geheugen. In het ander geval – de 
oerverdringing – is men elke herinnering eraan vergeten en 
ook het vergeten zijn daarvan.
 Voor Augustinus zijn die beide varianten klaarblijkelijk 
irrelevant. Er is geen bewustzijn van een niet-bewustzijn 
van het vergeten zelf, of dat nu slaat op iets wat men ook 
vergeten is of op iets wat niet vergeten is. In het laatste ge-
val is het immers voor de geest vergeten en daarmee treden 
we buiten het zelfbewustzijn. Als er al zoiets is als het on-
bewuste, dan moet dat er zelf zijn voor een bewustzijn. Het 
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gaat dan inderdaad – zoals in het geval van traumatische er-
varingen – over de grensschermutselingen tussen bewuste 
en onbewuste inhouden. Vergeten van het vergeten zelf is 
namelijk gelijk aan niet-bewustzijn van bewustzijn. Als de 
geest het vergeten zelf vergeet, is er geen zelfbewustzijn 
meer van dat vergeten. Toch is ook dat een werkelijkheid. 
Wanneer het vergeten niet alleen vergeet dat het vergeet, 
maar ook nog radicaal vergeten is wat het vergeet, spreken 
we van de oerverdringing. Heidegger typeert het echte ver-
geten overigens sowieso als het vergeten van het vergeten. 
Het hoort tot het extatische karakter van het vergeten dat 
het niet slechts vergeet wat het vergeet maar ook het verge-
ten zelf vergeet.7 J.F. Lyotard wijst erop hoe Heidegger daar 
zelf het slachtoffer van is in het elimineren van het joodse 
in de geschiedenis van de westerse metafysica.8 
 Misschien is dat wel de ultieme paradox van het geheu-
gen dat het structureel geconfronteerd wordt met het besef 
van iets dat er moet zijn, maar dat het zich per definitie niet 
kan herinneren. Alle herinnering drijft op iets wat zelf niet 
kan herinnerd worden. Als volgens Plato, en zoals we heb-
ben gezien volgens Augustinus, alle kennis herinnering is; 
wat is dan immers onze eerste kennis, de basis van alle ken-
nis, de grond van alle kennis? Wat kan die zich herinneren 
tenzij iets wat ze kent? Maar dat moet weer een herinne-
ring zijn aan iets eerder, wil het kennis zijn. We komen in 
een afgrond terecht van iets wat altijd al voorafgaat aan alle 
kennis en alle herinnering.9 En dat geldt ook voor het ver-
geten: ‘Als het vergeten ook via een beeld in mijn geheugen 
aanwezig is, en niet het vergeten zelf, dan moet het toch wel 
ooit aanwezig zijn geweest om er een beeld van te hebben. 
En wanneer het toen aanwezig was, hoe heeft het dan zijn 
beeld in mijn geheugen geschreven? Want wat het vergeten 
in het geheugen opgetekend vindt, wist het toch uit door 
aanwezig te komen?’ (x,25). Hoe kan ik me een beeld her-
inneren van het ontbreken of het uitwissen van een beeld? 
‘Onze geest is te beperkt om zichzelf te vatten’. ‘Ik moet 
het geheugen overschrijden om het geheugen te vatten: ik 
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moet het verlangen naar een waarheid die ik niet bezit on-
derkennen’, besluit Augustinus. Omdat hij het zelfbegrip 
van het zelf niet sluitend krijgt, verwijst dit ook naar het 
besef dat het zelfbegrip structureel openstaat op een bui-
ten, op het andere dan zichzelf.

voorbij het geheugen 

Dat leidt in het volgende boek tot beschouwingen over de 
tijd zelf. Hoe kan de verleden tijd bestaan als het verleden er 
niet meer is en de toekomst er nog niet is? En als de tegen-
woordige tijd steeds tegenwoordig was en niet overging in 
het verleden, zou er geen tijd meer zijn maar eeuwigheid 
(xi,17). Als het verleden en de toekomst werkelijk bestaan, 
waar bestaan die dan? ‘Dat zou ik willen weten. En als ik 
dat niet kan weten, dan weet ik toch dat ze ergens – waar 
dan ook – geen verleden en geen toekomst zijn maar tegen-
woordig’ (xi,23). Eigenlijk zijn er geen drie tijden. De drie-
slag ligt in onze ziel. Eigenlijk is er altijd het tegenwoordig 
zijn van het verleden, het tegenwoordig zijn van het nu en 
het tegenwoordig zijn van de toekomst (xi,26). ‘Mijn ik 
is uiteengevallen in de tijden en ik zie geen verband. Mijn 
denken wordt uiteengereten door stormachtige wisselin-
gen, deze binnenkant van mijn ziel, tot ik, gezuiverd door 
het vuur van uw liefde, helder tot eenheid kom in u. Dan zal 
ik vastheid krijgen in mijn vorm, in uw waarheid’ (xi,39). 
Voor God, de onveranderlijk eeuwige, geldt immers de ver-
strooiing in de tijd niet. Hij is als schepper de tegenwoor-
digheid van alle tijden en buiten zijn schepping is er zelfs 
geen tijd. Als schepper is hij ook de schepper van de geest 
der mensen, die daarom in hun geest het beeld zijn van de 
ultieme waarheid van die geest die er als verlangen, zoek-
tocht, vraag en onrust naar openstaat: God zelf (xi,39-41). 
 Maar juist dat staat altijd bloot aan het vergeten. Hoe 
moet hij naar die waarheid gaan zoeken? ‘Ik ga ook aan 
dit vermogen, mijn geheugen voorbij. Ik ga eraan voorbij 
om uit te komen bij u. Via mijn geest klim ik op naar u, die 
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boven op me wacht’. ‘Vind ik u buiten mijn geheugen, dan 
herinner ik me u niet. En hoe kan ik u ooit vinden als ik 
me u niet herinner?’ (x,26). ‘Moet ik gaan zoeken via mijn 
geheugen als naar iets dat ik vergeten ben, maar waarvan 
ik nog wel weet dat ik het vergeten ben? Of moet ik gaan 
zoeken vanuit mijn verlangen om iets nieuws te leren ken-
nen, iets dat ik nooit gekend heb of dat ik zo grondig ver-
geten ben, dat ik niet meer weet dat ik het vergeten ben?’ 
(x,29). Ook het verlangen is een vorm van aanwezig zijn 
zonder bezit. Ik verlang wat ik nog niet bezit. Wat iedereen 
verlangt is het gelukkig leven en voor de een is het dit en 
voor een ander weer iets anders. Of verlang ik wat ik niet 
langer bezit? Op een of andere manier hebben we allemaal 
van het geluk gehoord en als we daar kennis van hebben is 
dat een kennen vanuit het geheugen, een herinnering aan 
een moment waar we allemaal wel eens gelukkig zijn ge-
weest. De troostende woorden van Aljosja in De gebroeders 
Karamazov van Dostojewski lijken hieraan te herinneren: 
‘Zelfs als we maar één goede herinnering uit onze kinder-
tijd in ons hart bewaren, dan kan ook die wel eens onze 
redding betekenen’. Het gelukte leven bestaat erin de reeds 
geïncarneerde eeuwigheid in de tijd te ontdekken zoals in 
het visioen van Ostia (Belijdenissen ix,23-25) en te heront-
dekken in de herinnering. Dat betekent – andersom – de 
eeuwigheidswaarde van de herinnering in de tijd te besef-
fen. De grondstructuur is telkens eender. Of we het nu over 
het geheugen, het zelfbewustzijn, het verlangen of het ge-
luk hebben, we worden geconfronteerd met een vorm van 
aanwezigheid die we niet bezitten of beheersen. 
 Wellicht is dat ook een betekenis van het geloof dat de 
ziel onsterfelijk is. Zonder geluk hebben we geen leven en 
zonder het gelukte leven hebben we geen eeuwig leven. We 
kunnen het geluk omschrijven als de beleving van een con-
tingent moment waarvan we hopen dat het altijd zo zal blij-
ven. Kant geeft in de achttiende eeuw nog twee wijsgerige 
interpretaties van het geloof in de onsterfelijkheid van de 
ziel. De ene is een moreel reductionistische en betekent als 
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postulaat van de praktische rede dat ik mezelf moet zien als 
altijd nog tot morele verbetering en voortgang in staat. De 
andere (in Das Ende aller Dinge en Die Religion innerhalb 
der Grenzen der bloßen Vernunft) stelt het eerder zo voor 
dat de morele kwaliteit van mijn bestaan voor alle eeuwig-
heid onveranderlijk in stand blijft zoals die altijd al in de 
tijdloze (noumenale) orde present is tijdens mijn tijdelijk 
(fenomenaal) bestaan. We stellen het ons voor als een ooit 
gemaakte eenmalige morele keuze in de tijd, maar moeten 
het eerder opvatten als een telkens weer herbevestigde tijd-
loze a priori optie van ons bestaan ten goede of ten kwade. 
Hoewel hij dat een gruwelijke gedachte vindt, wijst hij ook 
op het verhevene ervan: het is tegelijk een vreeswekkend en 
aantrekkelijk beeld van de zin van ons bestaan. Het eeuwig 
leven is er altijd al, of we zijn altijd al als homo noumenon 
gestorven, nog voor we doodgaan. Augustinus beschrijft 
dat laatste op indringende wijze in De Civitate Dei xiii, 
12-15 in termen van de eerste en de tweede dood. 
 We zouden het geluk niet zoeken als we het al niet 
hadden gevonden: we zoeken naar de verloren drachme 
waaraan we de herinnering hebben bewaard. Maar de 
zelfreflectie van onze herinnering maakt ons er ook van 
bewust dat we slechts echt gelukkig zijn als we geluk vin-
den in het ware geluk. Uiteindelijk willen we het geluk 
van een leven in de vreugde om de waarheid. ‘Niemand 
wil bedrogen worden, ook niet door zichzelf. En juist die 
waarheid is iets wat we niet zelf in eigen beheer hebben. 
We willen natuurlijk zelf over alles de waarheid decreteren 
en omdat niemand bedrogen wil worden accepteert hij niet 
dat hij zelf fout zit. Daarom houden ze van de waarheid als 
ze anderen te kijk zet en haten ze haar als ze haar licht over 
hen laat schijnen. Maar dat krijgen ze van haar betaald. 
Want wie niet door haar aan het licht gebracht wil worden, 
brengt zij zelf aan het licht tegen hun zin en zonder dat zij 
haar zien’ (x,34). Wij kunnen de waarheid wel vergeten en 
zelfs vergeten dat we haar vergeten, maar de waarheid ver-
geet ons niet. Ze herinnert ons tegen ons vergeten in aan de 
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waarheid omtrent onszelf. ‘Waar ik waarheid heb gevon-
den, daar heb ik immers mijn God gevonden, de waarheid 
zelf, die ik niet meer vergeten ben sedert ik haar heb leren 
kennen’ (x,35). De waarheid over het zelf verneemt hij van 
de waarheid zelf die zijn eigen denken overschrijdt, ‘daar 
boven op de top van mijn ziel’ (x,11). ‘Wat een tocht heb ik 
niet gemaakt door mijn geheugen bij mijn zoeken naar u 
Heer’, besluit Augustinus.
 Heidegger heeft in zijn commentaar de afsluiting in 
God ontmanteld als een ontische invulling van een onto-
logische structuur van het vragen als zodanig. Een vraag 
zijn kan niet worden ingewilligd met een hebben, zoals het 
terugvinden van een verloren drachme die we niet zouden 
kunnen vinden als we er de herinnering in ons geheugen 
niet van hadden bewaard, en dus al hadden gevonden wat 
we zoeken. Heideggers deconstructie van de theologische 
achtergrond bewaart wel het besef dat ik, zoekend naar iets 
als God, mezelf tegenkom in een totaal andere gedaante 
dan de zoekende die weet wat hij zal vinden. We worden 
geconfronteerd met de transcendentie van de intentiona-
liteit. Het zoeken naar de eigenlijkheid van het ware zelf 
opent een perspectief op de ex-tentionaliteit van het zelf. 
Deze zorg om het ware zelf is de existentiële zorg van de 
menselijke ziel. Dat is iets anders dan bewust te leven in 
de gangbare betekenis van het woord. Dit bewustzijn kan 
niet begrepen worden als waarneming noch als reflectie. 
Augustinus realiseert zich dat het gelukte leven gevonden 
hebben geen hebben is, maar een zijn. ‘Waar ik de waar-
heid heb gevonden daar heb ik immers mijn God gevon-
den, de waarheid zelf, die ik niet meer vergeten ben sinds ik 
haar heb leren kennen. Vanaf dat moment dat ik u heb leren 
kennen, bent u in mijn geheugen’ (x,35). ‘Waar heb ik u dan 
gevonden? Waar anders dan in u, boven mij. Dat is geen 
plaats. Waarheid, uw plaats is overal. (…) Het best dient u 
de mens die niet probeert van u te horen wat hij wil, maar 
te willen wat hij van u hoort’ (x,37). Het zich eigen maken 
van de eigenheid is geen hebben, maar zich het hebben zo 
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eigen te maken dat het een zijn wordt.10 En daarom kunnen 
we dat volgens Augustinus niet opvatten als het hebben 
van een status, een positie, zelfs niet als het hebben van een 
identiteit, maar moeten we het zien als het zich altijd via 
een ander voltrekkend proces van ons zijn: het zichzelf zijn 
als van een ander. Het vragen houdt niet op. Onze geest is 
te beperkt om zelf het antwoord te verzinnen op de vraag 
die we zijn.

epiloog 

De Japanse film After Life van Kore-eda Hirokazu (1998) 
kan al het voorgaande illustreren. In de wachtkamer van 
het eeuwig leven, een tussenstation tussen hemel en aarde, 
wordt een nieuwe groep overledenen opgewacht waarvan 
elkeen met de opgave zal worden geconfronteerd een en-
kele herinnering uit zijn of haar leven te kiezen die ze in het 
eeuwig leven als enige herinnering zullen kunnen bewaren. 
Wanneer ze die keuze hebben gemaakt wordt die herinne-
ring nagespeeld door acteurs, bedienden van het tussensta-
tion, en op filmbeeld vastgelegd. Die bedienden zitten daar 
overigens vast omdat ze vooralsnog zelf niet tot een exclu-
sieve keuze konden komen. Wanneer de overledene de film 
van haar of zijn gekozen herinnering weer afgespeeld ziet, 
gaat zij of hij op datzelfde moment in de herbeleving ervan 
met die herinnering over in de eeuwigheid. De reacties van 
de overledenen zijn zeer divers. Sommigen willen zich niet 
met de keuze van een enkele herinnering en de eeuwige we-
derkeer van hetzelfde verzoenen. Anderen slagen er niet in 
uit hun hele leven een herinnering op te diepen die ze de 
moeite waard zouden vinden om mee te nemen. Opvallend 
is ook hoe de bedienden van het tussenstation hun bezoe-
kers willen helpen en hoe die dialoog met die vreemde an-
der velen eerst in staat stelt een herinnering te ontdekken 
of voor het eerst als een waarachtig geluksmoment te leren 
zien. En zoals Augustinus schetst is het fascinerend om te 
zien hoe dat bij de een een kleur, bij de ander een smaak, bij 
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weer een ander een geluid is. Voor de oude vrouw die aan 
Alzheimer lijdt is het haast een onmogelijke opgave, maar 
op een dag komt ze een korfje kersenbloesems aandragen 
en heeft ze haar geluk (terug)gevonden.
 De zoektocht naar het ware zelf openbaart voor velen 
in het tussenstation ook voor het eerst dat hun ware zelf, 
en hun eeuwig geluk, elders ligt dan ze zelf konden ver-
moeden. De cineast Kore-eda Hirokazu gaf daarom dit 
als commentaar mee bij zijn film: Niet alles wat waardevol 
aan ons is ligt in onszelf besloten. Een van de overledenen 
bekent: ‘Ik zocht naar mijn geluksmoment, maar ik ben er 
hier achter gekomen dat deel uitmaken van het geluk van ie-
mand anders het ware geluk is.’ Een van de bedienden van 
het tussenstation verneemt dat hij gekozen werd als het 
geluksmoment van een ander, ook al kon hij voor zichzelf 
geen moment bedenken. Uiteindelijk geldt voor allen het 
inzicht dat ik pas in staat ben mezelf te begrijpen, te herin-
neren, en mijn ware zelf te ontdekken, doordat ik door een 
ander daaraan herinnerd wordt. Dat geldt zelfs voor wie 
zelf weten te kiezen, want het is voor iedereen in dialoog 
met de bedienden een ander zelf geworden, dat terugkijkt 
en pas nu de zin weet te ontdekken van wat toen geweest is, 
een zin die men destijds niet inzag. Het ‘autobiografisch’ 
geheugen blijkt zo het geheugen van een ander te zijn, van 
een ander zelf in mezelf. Is er daarom altijd ook nog een 
ander oordeel over mijn herinterpreterend autobiografisch 
geheugen? Is er daarom ooit een laatste oordeel over 
mijn oordelend interpreterend vermogen van mezelf? 
Augustinus wijst erop dat het andere in onszelf, dat zich in 
de zoektocht naar ons ware zelf aandient in het geheugen, 
ook een interpreet is van onszelf. De interpretatie van ons-
zelf veronderstelt een onmisbare omweg via iets of iemand 
die ons transcendeert in ons zelf. 
 De zin van het leven wordt gereconstrueerd, herlezen 
geïnterpreteerd. Zonder die her-innering is er geen zelf-
bewustzijn mogelijk. Dat is het drama dat zich aan de ge-
storven ingenieur opdringt, die niets kan vinden wat hij 
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zich wil herinneren. De bedienden doen hun uiterste best 
om hem te helpen. Ze weten dat hij een videotheek heeft 
achtergelaten, waarin zowat zijn hele leven opgeslagen ligt. 
Eindeloos spoelt hij de banden die ze hem bezorgen, maar 
hij kan niets vinden. De optelsom van beelden kan geen zin 
genereren als hij zich niet laat verrassen, zich niets laat her-
inneren. Dat is ook het drama van een van de bedienden 
in het tussenstation, die een herinnering wil bewaren aan 
de vriend die ze in het tussenstation heeft leren kennen. 
Maar in het tussenstation is herinnering onmogelijk want 
in het tussenstation is er geen tijd. Ze zou iets uit het echte 
verleden moeten kiezen, maar dat wil ze niet omdat ze dan 
haar vriend kwijt zou zijn. Het tussenstation is daarom een 
beeld van de onmogelijkheid tussen tijd en eeuwigheid, het 
uiteenvallen van het zelf in tijd en eeuwigheid, daar waar 
de opgave van het geluk erin bestaat de reeds geïncarneer-
de eeuwigheid in de tijd te ontdekken en de eeuwigheids-
waarde van de herinnering in de tijd te beseffen. 

liter atuur

A. Augustinus, Belijdenissen. Ingeleid, vertaald en van aanteke-
ningen voorzien door W. Sledders, Budel: Damon 2009.

–, De Stad van God, Ingeleid en vertaald door Gerard 
Wijdeveld, Baarn: Ambo 1992. 

–, Over de Drie-eenheid. Ingeleid en vertaald door T.J. van 
Bavel, Leuven: Peeters 2005. 

J.L. Chrétien, L’inoubliable et l’inespérée, Paris: ddb  1991. 
D. Draaisma, De metaforenmachine. Een geschiedenis van het 

geheugen, Groningen: Historische Uitgeverij 2010.
–, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Groningen: 

Historische Uitgeverij 2001.
J. Greisch, L’arbre de vie et l’arbre du savoir. Le chemin  

phénoménologique de l’herméneutique heideggerienne  
(1919-1923), Paris: Cerf 2000. 

M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie,  
§ 20, ga  24, Frankfurt: V. Klosterman 1975.

Bert Blans (red.), ‘De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2012 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 100.4) 



77

–, Phänomenologie des religiösen Lebens, ga  60, Frankfurt:  
V. Klosterman 1995.

–, Sein und Zeit, Tübingen: M. Niemeyer 1967.
I. Kant, ‘Het einde van alle dingen’, in: De idee der ge schiedenis, 

Kampen: Kok Agora, 1988.
–, De religie binnen de grenzen van de rede, Amsterdam: Boom 

2004. 
D. Loose, ‘De ziel als mijn ander zelf. De monologue intérieur 

bij Dostojewski en Proust’, in: E. Brugmans (red.), De ziel 
in de literatuur, Nijmegen: Valkhof Pers 2009. 

J.F. Lyotard, La confession d’Augustin, Paris: Galilée 1998.
–, Heidegger et “les juifs”, Paris: Galilée 1988. 
J.L. Marion, Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin, Paris: 

puf  2008.

noten

1 D. Draaisma (2010).
2 M. Heidegger (1995: 186-187).
3 D. Loose (2009).
4 J.L. Marion (2008: 114-124).
5 D. Draaisma (2001).
6 M. Heidegger (1967: 43-44). Zie J. Greisch (2000: 228).
7 M. Heidegger (1975: 411).
8 J.F. Lyotard (1988).
9 J.L. Marion (2008: 120); J.F. Lyotard (1998: 53); J.L. 

Chrétien (1991).
10 M. Heidegger (1995: 189-195). Zie J. Greisch (2000: 230-232).

Bert Blans (red.), ‘De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2012 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 100.4) 




