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i.
Laat ik beginnen met een uitspraak die het beginnen enigszins wegmoffelt, bijvoorbeeld met wat ik hier juist neerschrijf. Iemand schrijft letters op een papier,
dat wil zeggen iemand verklaart hardop datgene waarvoor hij letters nodig heeft,
datgene wat enkel nog een stem of, in sommige gevallen, een tekstverwerker behoeft.
Anders gesteld: de onophoudelijke veelstemmigheid waarin we ons geïnstalleerd hebben wordt afgebroken en vervangen door één enkele sprekende - en
daardoor wetende - stem. Met veelstemmigheid is hier niet bedoeld: het getater op
een terrasje in de zon of het gebabbel in een treincoupé. Veelstemmigheid is hier:
het voortdurend interfereren van halfverteerde herinneringen, onsamenhangende
voorsteUingen, raadselachtige half-negaties en pseudo-contradicties, onaffe symbolen, obstinaat weerkerende onzinnen, in 't kort: veelstemmigheid is niet polyfonie, het samenklinken van veel stemmen, zelfs niet polysemie, het samentrekken
van veel betekenissen. Veelstemmigheid is hier: kakafonie, het lelijke tumult van
ons rondlopen in de wereld.
Zo zou een tekst het optreden van het schone zijn, van het klare, het heldere, het
doorzichtige.
De dirigent khmt op zijn verhoginkje en plots stopt het onuitstaanbare gejank
van de instrumenten om de stilte te markeren als eerste klank van de beginnende
sym-fonie: het samenvallen van de stemmen tot één enkele, complexe en zielsverheffende stem. Zo ritten we reeds verstrikt in de tentakels van het Panopticum nog
voor ik iets gezegd heb. Alleen al het naakte feit hier te zitten, sprekend of klanken
en letters samenbreiend tot wat één verhaal dreigt te worden, vervalst de oorspronkelijke kakafone situatie.
De tekst, de uitgesponnen draad van één stem die spreekt, is reeds een valstrik:
het verzwegen gelijkrichten van het onder- en bovengronds labyrint dat weten en
niet-weten, rien en niet-rien doet samensmelten in één enkele rituele handeling: de
ene stem die spreekt.
Wie is de stem die spreekt? We weten allemaal dat dit niet het "ik" is dat hier, letters schrijvend, zit Dit "ik" is evenzeer participant in het ritueel van de ene stem
als het "ik" dat daar zit en leest Dit "ik-hier" is niets meer dan de voorlopige spreKrisis 38,1990, pp 34-49

ker van datgene waarover het gaat: de ene stem die spreekt Want daarover gaat
het, dat er een punt of een plaats of een zone is van waaruit gesproken kan worden; een punt, plaats of zone waarbinnen de kakafone veelheid samengetrokken
kan worden en samengeplooid tot een motief, een melodie, een zin.
De ene stem is de rituele plaats waar het oog zit, het brein weet, het lichaam
luistert. De ene stem is de rituele plaats die reeds bij voorbaat bezet moet rijn
vooraleer ze zichzelf, bijvoorbeeld, "zijnde", "ego" of "subject" laat noemen.
Vooraleer de paradox van het centrum/niet-centrum van het spreeksysteem zich
zelfs nog maar laat uitspreken, herkennen we hier de mythische prioriteit van de
spreek-situatie. Het spreken "neemt" het woord en spreekt zichzelf uit tot een
weefsel, een netwerk, een structuur. Het spreken van de ene stem weeft zich een
wereld en noemt die wereld: "taal".

IL
De meest primitieve reductie van wat er gaande is, is de reductie tot wat ik noem:
de ene stem, de stem die, alvorens de dingen genoemd worden, aan het woord
komt om de dingen te noemen. De stem die, alvorens de oorzaken aan te wijzen en
de gevolgen en de schema's en de structuren, de oorzaken en gevolgen en heel de
rest reeds uitspreekt in haar spreken.
Dit is een stem die de kosmos uit-legt gelijk een ontdubbeling van haar eigen
aaneengekoppeld spreken, haar ontwikkeling in de tijd, haar verbrokkeling in stiltes en klanken, haar a's en haar niet-a's, haar ja's en haar nee's. Het is duidelijk
dat dit de stem is van een God.
"Indien ge niet luistert naar de stem van de Eeuwige (...), zal de hand van de
Eeuwige zich tegen U keren." (Samuel, 1, 12, 15) Er is geen ontkomen aan, de
goddelijke stem is bindend, omdat ze de ene stem is.
Voordat er iets is spreekt ze al, ze zweeft boven de wateren, dat wil zeggen
boven de leegte, het niets, de afgrond van het-nog-niet-spreken. We merken het al:
deze stem spreekt de "Grundsprache", de taal van de engelen, de oertaal waarmee
de chaos zich laat organiseren tot kosmos, en die daarom, zoals bij sommige poststructuralisten, spreekt in non-concepten: woorden die zich niet laten invoegen in
het spreek-systeem omdat ze zich boven de afgrond bevinden waar toch geen onder of geen boven is. Non-concepten ook, omdat ze buiten de latijnse "mundus"
springen: de cirkelvormige gracht waarin de vier windstreken zich kruisen tot de
navel van de wereld, de "axis mundi", de as van het "Roma quadrata", de stad van
de mensen, het verankerde territorium, het plan van de wereld.
Deze ene, afgrondeiijke stem is daarom niet enkel de goddelijke stem; ze is ook de
paranoïde stem, de stem die buiten het verstand ligt: para/naast, nous/verstand. Ze
is het "a-katalépton" van de kerkvaders: dat wat niet te grijpen is, niet te vatten, het
onbegrijpelijke, waarvan gezegd wordt dat het "non eloqui lingua mortalis": niet
uitgesproken kan worden door een sterfelijke tong of taal. Daarom is deze onuitsprekelijke god-stem "verschrikkelijker en gruwelijker dan de duivel" volgens
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Luther.
Op dit spoor kunnen we de Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (Leipzig
1903) van Daniel Paul Schreber lezen als een honderden bladzijden lang protocol
van de helse verschrikkingen van een poging de "Grand-sprache" uit te spreken,
of als het minutieus opgetekende verslag van de reconstructie van de goddelijke/paranoïde stem, een verslag dat alleen al daarom tegelijk een kosmografie en een
kosmogonie is.
1. Het spreken is een kafone verminking van de "grond-taal":
"Het gepraat van de stemmen was (...) overwegend een kakofonie van eentonige, tot vervelens toe herhaalde spreeksoorten, die, bovendien, door het weglaten van afzonderlijke woorden en zelfs van lettergrepen, in steeds toenemende mate de vorm aannamen van een grammaticale onvolledigheid."
2. Het herstel van deze kakafone veelstemmigheid tot de ene, zingevende stem is
een jarenlang, moeizaam proces van zelfobservatie en van oefening. Het gekrakeel
"des Nichtausredens" moet aangevuld worden, vervolledigd. Eén voorbeeld: "Nu
moet hij nochtans" wordt voluit: "nu moet hij nochtans wel geleerd rijn, de spekkop."
"Spekkop wil zeggen dat mijn weerstandsvermogen tegenover de aanvallen die
door stralingen uitgevoerd worden met als doel de vernietiging van mijn verstand, dan toch, uiteindelijk, ten prooi zou zijn gevallen aan uitputting."
3. Schreber moet niet enkel onderscheid leren maken tussen inwendige en uitwendige stemmen, hij leert ook moeizaam differentiëren tossen de boodschappen van
zielen, stralingen, halfgebakken mannen ("flüchtig hingemachte Marmer") en de
stemmen gesproken vanuit "de strot van de vogels". Hij moet ook nieuwe technieken ontwikkelen omdat het vervoDedigen "zijn zenuwen aantast". Eén van die
technieken is het vertragen van zinnen:
"W~a-a-a~r-r-u-m-sch-ei-ei-ei-ss-e-e-e-n Sie d-e-e-e-n-n-n-ni-i-i-i-i-cht? "
4. Dergelijke zinnen hebben miraculeuze correspondenties met zijn handelen en
Schreber ondeedt de geciteerde "schijt-zin" als een scholastieke steDing omtrent
rijn ontlasting. "Etymologische kwesties" moet hij deze reconstructie-oefeningen
en hij werkt zelf een voorbeeld uit waarbij hij de reacties van "zijn zenuwen" beschrijft bij de veronderstehing: "Dit is Herr Schneider"; uiteindelijk, na veel tergende "Waarom dan" en "Waarom omdat" laat hij de uitkomst zien van de hypothetische kwestie:
"Mijn zenuwen houden zich als gevolg hiervan - namelijk door het voortdurend herhalen van de vraag - bezig met de kwestie omtrent de oorzaak, zeer
zeker een vreemde kwestie in dit geval, en ze doen dit onwillekeurig en net
zolang tot het min of meer gelukt een andere afleiding voor dit denken te vin-
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den. Zo worden dan mijn zenuwen, wellicht in eerste instantie, op dit antwoord gebracht: "Ja, de man heet nu eenmaal Schneider omdat zijn vader ook
Schneider geheten heeft." Dit triviale antwoord kan mijn zenuwen geen werkelijke rust geven. En er komt, hierbij aansluitend, een verder denkproces op
gang over de oorzaken waarom er eigenlijk wel eigennamen bij mensen in gebruik zijn, en over de vormen die ze aanemen bij de verschillende volkeren en
in de verschillende tijdperken en omtrent de verschillende relaties (stand, afstamming, fysieke karakteristieken) waaraan ze voornamelijk ontleend zijn."
Geen wonder dat de psychoanalyse, te beginnen met Freud tot en met Lacan, haar
tanden gezet - om niet te zeggen stukgebeten - heeft in en op deze woord-geworden wereldproduktie. Hoe laat zich immers het uitgeschreven totaal-systeem, aartssysteem, proto-systeem, systeem van alle systemen, verklaren vanuit een afgeleide
marge, een psychiatrische voetnoot bijna bij de goddelijke/paranoïde reconstructie
van alle mogelijke stemmen.
Op het einde van deze episode heeft Schreber het gelijk aan zijn kant, al moet
hij zijn gelijk bewijzen met zijn waanzin. Want de stem die Schreber wilde uitspreken ligt reeds aan de kant vanwaar het waar/onwaar eigenlijk pas mogelijk
wordt en die daarom elk spreek-systeem insluit en afsluit Deze enigszins kabbalistische wending kan vertaald worden in de waanzinshypothese van Michel Foucault:
"Misschien zal op zekere dag niemand meer goed weten wat waanzin ooit geweest is (...) en datgene wat voor ons een teken is van dat Buiten, zal binnenkort misschien onszelf aanduiden. (...) Het gaat om een figuur die de zin inhoudt en uitstelt, die de leegte schept, waarin slechts de nog onvervulde mogelijkheid gegeven is dat de een of de andere betekenis zich daarin nestelt, of
zelfs een derde betekenis en dat wellicht tot in het oneindige. De waanzin verschaft toegang tot een opengehouden reserve die deze holte aanduidt en
zichtbaar maakt, de holte waar taal en spraak elkaar impliceren, zich uit elkaar
ontwikkelen en niets anders uitspreken dan hun nog sprakeloze verhouding."
Dit onuitspreekbare punt waar spreek-systeem en spreek-handeling elkaar snijden
in een "nog sprakeloze verhouding" kan niets anders rijn dan de goddelijke/paranoïde stem, de stem die tegelijk kip en ei is van aDe mogehjke systemen.

III.
Waar wonen de goden?
De goden wonen altijd boven, bovenaan, van boven, in de hemel. De Grieken
noemden hun goden "Olympioi": zij die op de berg Olympus wonen. De Mesopotamische volkeren bouwden riggurats, een soort kunstmatige hemels en noemden
hun tempels "Dur-an-ki": plaats tussen hemel en aarde. De Gond-tovenaars in
Centraal-Inchë kruipen op ladders; "Ik stel een ladder op naar de hemel" verklaart
het Egyptisch dodenboek. De sjamanen van Zuid- en Noord-Amerika kruipen via
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een koord in de lucht De christelijke mystici, tenslotte, zweven boven de grond.
William James beschrijft een dergelijke religieuze aandoening:
"Ik ken (...) een inspecteur van politie die me vertelde dat wanneer hij 's
avonds naar huis gaat, er dikwijls zo'n levendig en sterk besef van eenheid met
de Oneindige Macht in hem ontwaakt, en dat de Geest van Oneindige Vrede
hem zo in beslag neemt en vervult, dat liet hem voorkomt alsof zijn voeten
nauwelijks op de grond kunnen blijven"
Het punt dat onze aandacht heeft is duidelijk hooggelegen. "High" wordt gezegd
zowel van iemand die een bepaalde graad van intoxicatie heeft bereikt, als van een
bergtop.
De verwantschap die wij reeds opmerkten tussen het goddelijke en het buitenrinnige, de goddehjke/paranoïde stem, vinden wij hier terug in één beeld: de berg
of de bergtop. "Mozes klom op tot God en Jahweh riep hem vanop de top van de
berg". (Exodus 19,3) De bergtop is dus de archaïsche topos van de ene-stem-diespreekt en niet aDeen is het de plaats van het bindende spreken, het is ook de verboden plaats: Jahweh heeft een heel hoofdstuk (Ex. 19,10-25) nodig om uit te
leggen dat, buiten Mozes, niemand toegelaten wordt op de berg.
Zelfs Zarathustra die de "Uebermensch" komt uitspreken, daalt van zijn berg af
naar de marktplaats, van zijn berg waar hij tien jaar woonde om te kunnen spreken:
"Also sprach Zarathustra",
Het sterkst ontwikkelde dramatisch gevoel voor het theater van de stem-diespreekt-vanop-de-berg vinden we echter bij Luther: bij hem spreekt de goddelijke
stem "op het toilet in de toren". Voordat we de al te evidente Lutherse duivel zouden willen zien "als een verschoven materialisatie van Luthers eigen analiteit" (aldus N.O. Brown, Life Against death , 1959), dienen we te bedenken dat Jahwehs
tempel gebouwd was op de rots juist boven de mond van de "tehom", dat wil zeggen boven de wateren van de chaos, de afgrond van het nog niet gesprokene.
De afgrondelij ke, paranoïde, goddelijke stem, de ene stem, spreekt dus vanop een
verhoogde plaats, een plaats die boven de wereld uitsteekt, een plaats van waaraf
alles zichtbaar is, overzichtelijk: een Pan-orama, een Diorame, een Kosmorame,
Diaphanorama, Georama, Phanorama, Cyclorama, een Fantasma-parastasie, een
Fantoscoop, in Pan-o-vision en Technicolor.
Zo ontdekken we dat het Panopticum niets anders is dan een 18e eeuwse naam
voor de oudste verankeringsplaats van de taal: de ene stem op de berg.
IV.
Aan de grens tussen Verlichting en moderniteit ontdekken we op die manier een
soort Panoptische sensibiliteit Bentham (1748-1832), de ontwerper van het "Panopticon" als geluksmachine, valt niet zomaar uit de lucht Hegel, Sade en Fourier,
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om slechts deze drie te noemen, zijn elk op hun eigen manier "Panoptici".
Sade (1740-1814), die een generatie ouder is dan de tijdgenoten Fourier (17721837) en Hegel (1770-1831), ontwerpt zijn Panopticum als een ontoegankelijke,
verboden plaats. Het kasteel van Silling, bijvoorbeeld. Het is een plaats waar lichaamsdelen georganiseerd worden tot complexe constellaties, "tableaux" of
"scènes" genaamd, die het theater vomien voor het Woord: de stem van de "historienne", de spreekbuis van de Absolute Vrijheid.
Fourier, op zijn beurt, noemt de stad die gestalte moet geven aan zijn ontraadselde wereld "Phalanstère". Het is een stad waar alles geteld, uitgerekend, en
ingedeeld kan worden, van meloenen tot hartstochten, van klimatologische wij rigingen tot geluks-coëfficiënten. Fouriers Panopticum is een algebra van de totaalharmonie.
En hoe kunnen we Hegels Panopticum omcirkelen dat een som (Summa) wil
rijn van het menselijk weten, een encyclopedie van de "Natour" en een dialectische
catalogus van de "Geschiedenis"? Hegels Panopticum is niet de verboden stem van
Sade's historienne, het is ook niet de proto-mega-computer van Fourier; Hegels
Panopticum is bijna een personage, de "Weltgeist", en in een stoutmoedige bui laat
hij die Weltgeist zelfs op een paard rijden.
Bentham, Sade, Fourier, Hegel: tijdgenoten van het moment in de tijd waarop
de wereld omgedraaid, gerevolutioneerd wordt Revolutie betekent dan nog: het
punt waarop de wereld een cyclus doorlopen heeft, en dit is een punt waar, vanuit
Panoptisch perspectief, de oude spreekbuis van de oude god nogal letterlijk dient
te worden afgeschaft (in de persoon van Louis XVI, onder andere) en vervangen
door een feestelijk podium (weer een verhoging) voor de Rede.
Als de burger het toneel voor zich opeist, heeft hij reeds een naam voor zijn
oorsprongsmythe: "de Geschiedenis", en een plaatsvervanger voor de stem op de
berg: "de Rede, La Raison, Reason, die Vernunft". De euforie omtrent het nieuw
geïnstaUeerde panorama trekt als een processie door de hele 19e eeuw en zelfs nu
nog kan men in sommige uithoeken de enigszins verlate echo's opvangen van dit
oorspronkelijk enthousiasme.
Maar reeds vanaf het begin klonken de odes vals. Laat mij, om dit te illustreren,
twee data noemen: 1781 en 1804.
1781: Kant schrijft in het voorwoord tot zijn Kruik derReinen Vernunft dat
men de problemen die de metafysica opwerpt niet mag overlaten aan een schijnweten dat zich slechts baseert op machtsspreken ("Machtssprüche") maar dat die
problemen moeten verschijnen voor het tribunaal ("Gerichtshof). Dit tribunaal
kan niets anders zijn dan het tribunaal van de kritiek van de Zuivere Rede.
In 1804, iets meer dan twintig jaar later, noteert Benjamin Constant in zijn
dagboek (11 april 1804): "11 y a en moi deux personnes, dont une, observatrice de
1'autre." Hij is niet de eerste en de enige die dit zegt, maar hij zegt het wel bijzonder duidelijk. Baudelaire zal dit besef van het gespleten bewustzijn, deze barst in
de bronzen klok van wat ondertussen de burgerhjke/paranoïde stem geworden is,
veralgemenen tot: "Qui parmi nous n'est pas un homo duplex?"
Vanaf de 19e eeuw zal het sprekende oog, de "Panoptische blik", naast het pano-
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ramisch theater van Davids Léonidas aux Thermopyles het sleutelgat-perspectief
ontwikkelen van Degas' bordeelscenes. Naast de gecatalogiseerde kunst-Olympus
van Ingres' Hulde aan Homeros toont het de gehalveerde aanbidder van Manets
Nana en naast het Hegeliaanse groepsportret van Chenavards Palingénésie sociale
ontwerpt het de opeengepakte burgers in Le compartiment de troisième classe van
Daumier. Naast Delacroix' vleesgeworden allegorie van La Liberté sur les barricades reproduceert het de neergeschoten Juni-revolutionairen op Meissoniers Barricade maar dan als "une omelette d'hommes".
Van wereldtentoonstelling tot neo-gothisch detail, de Panoptische blik van de
burger berust op een zoom-effect, en niet enkel in de syntaxis van het schilderij: de
dichters schrijven wereld-epen en het publiek leest feuilletons.
Flaubert zwoegt als een slaaf aan een roman, zin voor zin, woord voor woord,
uit verachting voor zijn lezers. Wagner maakt van opera een "Gesammtkunstwerk"
en laat Parsifal door de tijd-ruimte schrijden (Parsifal: "Ich schreite kaum, doch
wahn'ich mich schon weit"; Gurnemanz: "Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird
hier die Zeit"). Op hetzelfde moment speelt in Parijs de luxe call-girl Blanche
d'Antigny haar eigen rol in de operette Le Chêteau è Toto :
Pour te conter mes aventures
Il mefaudra peu de mots
J'ai maintenant quatre voitures
Au lieu de deux sabots
Autrefois je gardais vingt bêtes
De bétail dans les champs
Je n 'ai fait que changer de bêtes
Notaire, tu me comprends.
Va done, la Fallotte
Paris est d toi, marche, va ton train
Petit pied qui trotte
A Paris souventfait un grand chemin.
De moderniteit lijkt wel die toestand te rijn waarin de oorspronkelijke goddelijke/paranoïde stem, zodra ze zich machinaliseerde tot Panopticum van de Rede, zich
openplooide tot een caleidoscoop van contradicties. Het lijkt wel alsof de modernen, in hun verdringen van de prioriteit van de ene stem, de paranoia opensmeerden over de tekens van haar spraak. En ook lijkt het alsof de bewoners van het
Panopticum aangestoken werden door glossolalie, een aandoening die bij de aanhangers van de Pinksterbeweging en bij de demonologen bekend staat als "het
spreken in tongen of talen".
Iedereen, behalve de verlichte burger, schijnt in te zien dat de Panoptische bhk een
gevaarlijke blik is. Misschien hadden de burgers, in plaats van negers te bekeren
en/of beheren, er beter aan gedaan naar hun liedjes te luisteren:
God dat is God
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De mens dat is de mens
Iedereen op zijn plaats
Iedereen in eigen huis
(Fang, Midden-Afnka)

Tussen de verglijdende fragmenten van Walter Benjamins Passagenwerk, tussen
de honderden opgedolven citaten en eDiptische commentaren,tossende droomgestalten waarmee Benjamin de moderniteit wil wakker maken, lezen we de abrupte
zin: "Panoptikum: nicht nur dass man alles sieht, man sieht es auf aDe Weise."
Hoe kunnen we deze uitspraak verstaan?
We merkten het al: de moderniteit plooide die ene goddehjke/paranoïde stem
open tot een caleidoscoop van ontdubbelde stemmen die slechts in een soort evenwicht-in-crisis samengehouden konden worden door uiterst twijfelachtige hypostasen, zoals daar zijn: "Rede", "Vrijheid", "Vooruitgang"...
De 20e eeuw schijnt zich minder met de mythologische fundering van het zelfontworpen Panopticum bezig te houden dan met de technologische uitwerking ervan. De door de Frankfurter Schule steeds weer herhaalde diagnose van het "instramentaüseren van de Rede", en dus van de taal, leidt uiteindelijk tot de conclusie dat de technologie de metafysica geworden is (aldus M. Horkheimer en Th.W.
Adorno, Dialektik der Aufklarung , 1947).
We moeten hierbij niet denken aan een of andere stoutmoedige omkering maar
eerder aan een uitermate verbrokkeld proces, waarbij datgene wat ons hier bezighoudt, de gedaanten van het Panopticum, niets anders is dan de reeks historische
vermommingen waarmee de ene-stem-die-spreekt zich om beurten verhult en onthult Dat wil zeggen dat ze zich de ene keer noemt en laat benoemen: van "Sprekende God" tot "Mondig Subject", en dat ze zich de andere keer verbergt achter
haar spreken. Dit punt waarop de stem-op-de-berg verdwijnt achter haar spreektechnieken, dit punt waar het bakstenen Panopticon van Bentham uitdijt tot een
multi-mediale Universeel-Machine: dit punt moeten we vanuit Benjamins opmerking in het oog proberen te krijgen.
Ik kies drie gerenommeerde paradigma's: Einsteins "Speciale Relativiteitstheorie"
(1905), Picasso's Les Demoiselles d'Avignon (1907) en Ferdinand de Saussure's
Cours de linguistique générale (tussen 1906 en 1911 gedoceerd in Genève en pas
in 1916 uitgegeven). Hoe heterogeen ook op het eerste gezicht, naast elkaar gezet
vormen ze aDedrie samen een mooi "tableau vivant" van de prille 20e eeuwse systeem-technieken. Ze worden hier samen opgesteld omdat ze, elk afzonderhjk, een
geschiedenis verteDen, maar als gelijktijdig drietal het gezochte Panoptische punt
kunnen aanwijzen. Synchroon opgesteld vormen ze een fysisch-linguïstische behchaming van het 20e eeuwse toverwoord: "Systeem".
Einsteins bijdrage is in dit opricht de meest voor de hand liggende:rijnrelativiteitstheorie is als Tijd-Ruimte-systeem zodanig abstract dat ze voor de meeste van
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rijn tijdgenoten, en ook voor hun nakomelingen, slechts in haar concrete materialisatie enigszins zichtbaar wordt
En dan nog: "Atoombom" heeft voor ons zo'n drukkende aanwezigheid dat het
mathematisch model, of anders, het tijd-ruimte-systeem dat (bijvoorbeeld) de
atoombom mogelijk maakt, geheel verdwijnt achter de emotioneel-pohtiek-mihtaireconomisch-sociaie uitwerkingen ervan.
Wagners "Zeit-Raum" was nog tegelijk burgerlijke mythologie en burgerlijk
carnaval, maar niemand kan zich een Lorentz-transformatie voorstellen met gehoornde helm.
Het systeem is verdwenen achter rijn effecten.
Vanuit dit perspectief krijgen Picasso's Demoiselles d'Avignon plotseling een andere inkleuring dan de "couleur locale" van de n-de stap in de gestage opgang van
de avant-gardes. Voor de kijklustigen die de kunstlandsehappen in de musea afreizen schijnt de kardinale vraag te rijn of zij al dan niet oog in oog staan met een
exemplaar van de materie geworden KUNST. Deze wonderlijke kwestie kan dan
smaak en substantie krijgen door er op na te slaan dat het, in het geval van de Demoiselles, gaat om een soort artistieke alchemie waarbij Cézanne's anti-iUusionistische blik verbonden wordt met Gauguins primitivistische ruimtebehandehng,
doorsneden met vroeg-dynastieke Egyptische vormpatronen en negroïde vertekeningen van, bijvoorbeeld, Bouguereau's roze salon-nimfen.
Opnieuw verdwijnt het abstracte systeem achter de anecdotiek van zijn facetten
of, erger nog, achter de historiografisch-esthetische werking van het systeem.
Want vanuit de Wagner-Einstein verschuiving worden Picasso's Demoiselles
leesbaar als het artistiek prototype van de negativiteit en gelijktijdigheid van alle
Mikpunten, kijkrichtingen, formele oplossingen en iconografische motieven.
De totaliteit van aUe mogelijke beelden klapt ineen en wat rest is de bijna toevallige aanwezigheid van de restanten van een synchroon systeem dat zelf onzichtbaar blijft
En hier duikt de derde man op in het genoemde tableau vivant Saussure is immers
de tijdgenoot van de Demoiselles die de artistieke intuïtie van Picasso omzette in
een linguïstisch systeem-denken.
Zijn de namen "Einstein" en "Picasso" al lang bijgezet in het Pantheon van het
20e eeuws star-system, dan blijft de naam "Saussure", in het beste geval, een verre echo daarvan of een precieuze gemeenplaats. Eerder dan als een vedette zou men
Saussure kunnen omschrijven als een cult-figuur: de James Dean van de intellectuelen.
Tullio de Mauro heeft in de uitgave van 1972 van Saussure's Cours veertien
pagina's nodig om een lijst van namen op te stellen van linguïsten die door het
Saussureaanse taalsysteem, figuurlijk dan, zijn aangeslagen. In 1968 verschijnt
een Lexique de la terminologie Saussurienne van R. Engler en in 1972 publiceert
E. Koemer een Bibliographia Saussureana, 1870-1970 .
Deze onderhuidse verschuiving in het denken over de taal was dus al een feit
vóór het zogenaamde grote pubhek zelfs nog maar weet had van een fenomeen dat
men ondertussen de "linguistic torn" was gaan noemen. Deze linguïstische wen42

ding was echter meer dan een wending in het weten over de taal: de Saussureaanse
abstracties waren zo methodisch van aard dat ze toegepast konden worden op het
weten zonder meer; ik hoef enkel de namen Lévi-Strauss, Lacan, Derrida te noemen, weliswaar in top-van-de-ijsberg-stijl, om aan te duiden dat het weten van en
over de mens in antropologie, psychoanalyse en epistemologie voortaan de sporen
zou dragen van het denken-van-het-systeem.
Wat is er dan, Panoptisch gesproken, zo merkwaardig aan de "cursus" van
Saussure? Hoe neemt Saussure plaats, naast Einstein en Picasso, op het groepsportrert van de stichters van de Panoptische firma?
Saussure was een Zwitser, een inwoner van een land waar men onder meer
gespecialiseerd was in het vervaardigen van koekoeksklokken. In tegenstelling tot
Einstein, die zich bezighield met het ontwerpen van de ultieme kosmische klok, en
ook in tegenstelling tot Picasso, die aDe mogelijke koekoeksklok-modeUen probeerde samen te stellen tot één pluriforme kijkmachine, interesseerde Saussure zich
voor het functioneren van het kloksysteem, of beter nog, voor de vraag hoe klokken functioneren als systeem, en nog beter, voor het stellen van de vraag hoe iets
dat functioneert slechts kan werken op basis van iets dat zich nooit realiseert en dat
wij de misleidende naam "systeem" geven (systeem: samenstelsel, van syn/samen
en histèmi/stellen). Saussure vroeg met andere woorden niet meer naar de oorsprong of de geschiedenis of de plaats van de stem-die-spreekt, hij vroeg zelfs niet
eens naar de anatomie van de stem; Saussure vroeg naar de "spreker van de stem".
Deze kwestie was ook de invalshoek van waaruit mijn vraagstelling vertrok en van
waaruit we richt kregen op een ongrijpbaar, verboden gebied: de goddelijke/paranoïde stem. Saussure overschrijdt deze demarcatielijn niet, hij verlegt haar naar het
midden van wat wij de "teken-structuur" zouden kunnen noemen, als vertahng van
het Saussureaanse begrip "langue". Deze langue is immers geen systeem meer in
de zin van een min of meer complex samenstel van aanwijsbare onderdelen. Het is
zelfs geen taal meer in de concrete betekenis die linguïsten daaraan geven. Hij ziet
"langue" als het object van een wetenschap die dan nog niet eens bestaat en die hij
"Semiologie" noemt, de Saussureaanse voorloper van wat wij "Semiotiek" noemen.
De elementen van die langue hebben een merkwaardige status: rij rijn negatief,
dat wil zeggen dat ze slechts werken door datgene afwezig te stellen waarnaar ze
niet verwijzen of wat ze niet articuleren. De klank, of juister, het foneem "a" is enkel de abstracte manifestatie van alle "niet-a"fonemen. Het concept, of juister, het
betekende ("signifié") "boom" kan slechts verwijzen op basis van alle "niet-boom"
betekenden. Dit spel van de "differences" geldt niet enkel voor de teken-elementen
zelf, het geldt evenzeer voor elk tekensysteem afzonderlijk. Saussure zegt zelf: "D
y a des langues oü il est impossible de dire "s'asseoir au soleil"."
Daarom is de goddelijke/paranoïde stem gezichtsbedrog, de ene-stem-diespreekt is niet de stem die de kosmos schept, "kosmos" is enkel het schaakstuk dat
staat tegenover de "niet-kosmos" schaakstukken; noch is het de stem die buitenzinnig, waanzinnig, de stemmen herstelt tot één enkele zingevende stem: zin en
onzin zijn niets meer dan regels, de reglementen van het spel dat men speelt, het
voorlopige totaal van de toegestane en niet-toegestane zetten.
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Uiteindelijk is er dus toch maar één enkele stem, al is die dan noch goddelijk,
noch paranoïde. Als ze dan toch goddelijk zou zijn, of paranoïde, dan is dat een
toevaDige omstandigheid, een externe factor waarvoor men de langue niet verantwoordelijk kan achten, een kwestie zelfs die haar volkomen onverschillig is en die
men het ebst kan overlaten aan theologen, psychiaters, sociologen en andere welzijnswerkers.
De ene-stem-die-spreekt is zo, met achterlating van haar transcendente en waanzinnige schijngestalten ("paroles"), hersteld als het punt van waaruit het zichtbare
zegbaar wordt en het zegbare zichtbaar, al is dat dan opnieuw een niet-punt, een
afbond waarover zulke straffe, paraloge verhalen verteld kunnen worden. Einsteins gerelativeerd universum, Picasso's multipele oog en Saussure's differentiële
semiosis vormen, op één scherm geprojecteerd, een bruikbaar diagram van Benjamins Panopticum: het verschijnen en/of verdwijnen van de Universeel-Machine in
en achter haar effecten.

VI.
Als we Saussure de grootvader zouden kunnen noemen van de hedendaagse semiotiek, dan moet hij waarschijnlijk de peetvader rijn van de informatie-theorie.
L.E. Shannon en W. Weaver (The mathematical theory of communication , 1949)
zouden zo de ingenieurs zijn die het abstracte ja/nee-systeem van Saussure vertaalden in de wiskundige termen van bijvoorbeeld kanaalcapaciteit, entropie van de
bron, ruis en waarschijnlijkheid.
De alomtegenwoordigheid van de "binary digits", het tijd-en-ruimte vergrotende succes van het binarisme, het vermenigvuldigingsvermogen van het digitaliseren, zijn even zoveel termen om hetzelfde uit te drukken: de "bit" als symbool van
het machinaliseren, instrumentahseren, electrificeren door het Panopticum.
De moet de feitelijke omstandigheden van dit bit-universum niet nodeloos proberen te iDustreren, iedereen die de moeite doet om rond te kijken, kan een al dan
niet alfabetisch gerangschikte catalogus opsteDen van de wonderlijke werkingen
van dit postmoderne spektakel.
De vraag die ik wil opwerpen is dus niet of we het Panopticum zien, maar of
we zien dat wat we zien een Panopticum is. De stel deze vraag zodanig dat duidehjk
zou moeten rijn dat ze enkel via een geleed antwoord enige zin heeft Daarom stel
ik een drieluik voor dat het scharnieren van deze kwestie kan verduidelijken. De
noem het eerste lid: "Big Brother", het tweede: "Het Labyrinth" en het derde en
laatste lid: "Het Glazen Huis".
Het eerste en meest voor de hand liggende beeld dat de 20e eeuwer zich vormt van
het Panopticum is dat van een alles controlerende totaliteit Het is dit beeld dat zich
bijna als een antiek noodlot realiseert in de geschiedenis van Winston Smith, de
hoofdpersoon in Geore OrweDs Nineteen Eighty-Four.
OrweDs boek laat zich niet enkel lezen als een parabel over het totalitarisme, het
beschrijft dit totalitarisme als een Staat-geworden Panopticum. Het centrale punt
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van dit Panopticum is het onzichtbare oog van een alziende Führer: "Big Brother".
"Big Brother is watching you" is letterlijk op te vatten, de alomtegenwoordige teleschermen rijn immers tegelijk zender en ontvanger, tegelijk opdringerig spektakel
en nooit aflatende oprichter. Dit is de elektronische versie van Benthams centrale
wachttoren: niet dat men gezien wordt is hier belangrijk, maar dat men gezien kan
worden, terwijl men niet weet wanneer en of men wel gezien wordt. Op die manier
wordt het gezien-worden geïnterioriseerd. Het externe, registrerende oog wordt
een intern oog, iedereen wordt rijn eigen oprichten
"Je kunt natuurlijk op geen enkele manier te weten komen ofje al dan niet
bekeken wordt, op welk moment dan ook. Hoe dikwijls, of via welk systeem,
de Gedachten-Politie inplugde op een of ander individu, was puur giswerk.
Het was zelfs denkbaar dat iedereen in 't oog gehouden werd, iedereen en
voortdurend. In ieder geval konden ze jouw lijn inpluggen wanneer ze maar
wilden. Je moest leven, leefde ook, vanuit een gewoonte die instinct geworden
was, in de veronderstelling dat elk geluid datje maakte afgeluisterd werd en dat
elke beweging, behalve in het donker, onderzocht werd."
Overal hangen gekleurde affiches die dit principe verkondigen, het gezien-worden
mag niet vergeten worden, het moet permanent zijn en vanzelfsprekend, het moet
technisch realiseren wat de moralisten onophoudelijk verkondigen: de menselijke
natuur.
Maar Big Brother is meer dan een oog-op-de-berg, hij is ook een sprekend
oog: bij het verplicht ochtendtomen roept een snerpende stem vanuit Winston
Smiths woonkamer-telescherm dat hij dieper moet doorbuigen. Ook dit komt
overeen met Benthams Panopticum: iedere cel moet voorzien zijn van een spreekbuis, verbonden met de centrale toren, om de celbewoners te kunnen vermanen en
corrigeren.
Bij OrweD is de stem van Big Brother echter niet enkel de stem van de Wet, de
waarschuwende en toornige stem die in "stenen tafelen" schrijft Big Brothers
stem is ook de stem die spreekt boven de afgrond, de stem die de kosmos schept,
de ene-stem-die-spreekt en die, sprekend, de realiteit instaUeert als dubbelganger
van haar spreken. Orwell noemt deze Grund-Sprache "Newspeak" en hij beschrijft
deze taal in een appendix: "The principles of Newspeak".
Hoe boeiend deze appendix vanuit allegorisch standpunt ook is, het gaat hier
niet om de grammaticale en lexicale vereenvoudigingen, de reductie van het vocabularium, de standaardisering van syntactische wendingen; ons interesseert Newspeak als instantie van de ene, goddelijke/paranoïde stem.
"In Newspeak is het bijna nooit mogelijk een ketterse gedachte verder te volgen
dan het inzicht dat het een ketterse gedachte is: voorbij dit punt zijn de noodzakelijke woorden niet-existent."
Newspeak is dus een gesloten systeem, het is een taal die aUeen uitspreekt wat uitgesproken kan worden. Tweede kenmerk:
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"De bedoeling is het spreken, en voornamelijk het spreken over onderwerpen
die niet ideologisch neutraal zijn, zo onafhankelijk mogelijk te maken van het
bewustzijn."
Newspeak is een gesloten systeem dat de abstracte, Saussureaanse "langue" direct
uitspreekt als spraak ("parole"), een spreken dat de tweedeling tossen spreek-systeem en spreek-handeling opheft en zich opdringt als een spreken dat louter zichzelf uitspreekt Om dit te realiseren is er ten derde, zolang Newspeak zich nog niet
voUedig geïnstalleerd heeft, een soort linguïstische salto nodig die OrweD
"doublethink" noemt.
Indien we de Saussureaanse "difference" lezen als een wijzen door negatie, dan
moeten we de "doublethink" begrijpen als een soort verdubbeling van die procedure. Konden we bij Saussure naar een boom verwijzen doordat de betekenaar
"boom" niets anders doet dan alle "niet-boom"-betekenaars negeren, dan wordt in
doublethink de "niet-boom" als het ware uitgeroeid.
Een dergelijke salto voert men natuurlijk enkel uit voor zover dit het samenvallen van Realiteit en Waarheid bewerkstelligt. "War is Peace", "Freedom is Slavery", "Ignorance is Strength" zijn sloganvoorbeelden van deze procedure, juist zoals Winstons dagtaak, het "up to date" brengen van het verleden, de bureaucratische uitwerking is van dit doublethink-systeem. Vandaar dat Winston rijn job niet
eens kan zien als vervalsing: "it is merely the substitotion of one piece of nonsense
for another". Op die manier wordt het spreken "reality control", het afstemmen,
met andere woorden, van wat er gaande is op wat erover gezegd wordt, door ervoor te zorgen dat alleen dat wat gezegd wordt, gezegd kan worden.
Orwells Big Brother is het Taal-geworden-Oog, de Oog-geworden-Taal, de
totaliserende versmelting waarvan we de archaïsche vorm al noemden: de-stem-opde-berg.
Zo is Big Brother, het eerste beeld dat wij in richt krijgen van het 20 eeuwse
Panopticum, niets anders dan een mythische gestalte van het gedigitaliseerde
Staatsapparaat En op dit punt scharniert onze vraagstelling in rijn tweede lid: hoe
realiseert zich de macht als taal, of hoe fundeert de macht zich in haar spreken?
In plaats van een parabel gebruik ik nu een labyrint om een tweede beeld te schetsen. Kafka's Das Schloss heeft immers wel een ingang maar helemaal geen uitgang. De orthodoxe uitleg is dat het boek niet af is; maar wie de slingerbewegingen, de opmerkingen van de tekst volgt, merkt spoedig dat het boek niet eens "af'
kan geraken. Sterker nog, het boek kan op elk willekeurig moment gewoon ophouden en al vanaf het eerste hoofdstuk is het volstrekt duidelijk dat K. nooit in
het Slot zal geraken. De gehele tekst is niets anders dan een talige reconstructie van
de labyrintische logica van het-er-niet-geraken.
Het Slot is het centrum van de macht, vanuit het Slot komen de bevelen, vanuit
het Slot komen boodschappen en boodschappers, raadselachtige beambten, onbenaderbare dienaars en machtige helpers.
Het Slot ligt op een berg.
Maar zodra het labyrint van de tekst zich ontrolt, ontspint zich een onuiputtelijk spel van twijfels. "Je kent het Slot niet" zegt de waard van de herberg waar K.
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logeert, als verwittiging, aan het begin van het labyrint. En als K, het Slot voor het
eerst duidelijk kan zien, merkt hij dat: "als men niet zou weten dat het een Slot is,
men het voor een klein stadje zou kunnen houden". Stap voor stap komen we te
weten dat het Slot niet is wat zo evident is dat het is. Zelfs de weg die naar het Slot
schijnt te leiden "boog zich af en ook al verwijderde hij zich niet van het Slot, dan
kwam hij er ook niet dichterbij". Elk bericht, elke ontmoeting, elk gesprek, elke
redenering met betrekking tot het Slot schijnt anders uit te vallen, schijnt af te buigen zoals de weg naar het Slot en toch, steeds weer, op een onverklaarbare manier
de beschikkingen van het Slot te vervullen.
Tijdens hun eerste ontmoeting had de schoolmeester K, nochtans de sleutel van
het raadsel gegeven: "Tussen de boeren en het Slot is er geen groot onderscheid".
Maar K. had dit niet begrepen, en zelfs nadat hij volledig verwikkeld is geraakt in
het netwerk van bevelen die geruchten blijken te rijn, van vermoedens en gissingen en van misstappen en intriges, kan of wil K. het verhaal van Amalia over de
Panoptische werking van het Slot niet aanvaarden:
"Ik hoorde eens van een jonge man die zich dag en nacht bezighield met nadenken over het Slot, hij verwaarloosde alles, men vreesde voor zijn gezond
verstand omdat hij met heel zijn verstand boven, in het Slot, zat. Uiteindelijk
bleek echter dat hij niet het Slot in zin had, maar enkel de dochter van de afwasvrouw in de Kanselarijen; die dochter kreeg hij dan ook en zo was alles
weer goed."
Het is duidelijk dat het Slot-op-de-berg bij Kafka iets anders is dan een symbolische variant van Big Brother. Als het al een symbool is, dan is het een symbool
van een omkering: het Slot is het dorp, de bevelen van het Slot rijn de gissingen en
de geruchten en de intriges van de dorpsbewoners.
De taal van het Panopticum is het Panopticum zelf.
In Surveiller et Punir (1975) onderzoekt Michel Foucault het Panopticum als "archeologische" instantie van wat hij "Panopticisme" noemt, de verschuiving in de
technieken van de macht, van lichamelijke dwang tot superviserende disciplinering, of, in zijn eigen woorden: "het fabriceren van het disciplinaire individu". En
juist zoals Kafka in zijn labyrintisch dorp het Big Brother-Panopticum laat uitdijen
tot de Panoptische machine die wijzelf rijn, zo beschrijft Foucault deze overgang
als een historisch aanwijsbaar breukvlak: Napoleon, de tijdgenoot van Bentham,
wordt zo de keizerlijke belichaming van het overslaan van OrweDs "Big Brother"
in Kafka's "Labyrint".
"Op het moment van haar volle bloei neemt de maatschappij, in de keizer, de
oude gestalte aan van de macht van het spektakel. Als een monarch die tegelijkertijd een usurpator is van de oude troon én een organisator van de nieuwe
staat, combineerde Napoleon, in één enkele, symbolische, ultieme figuur, het
geheel van het lange proces waarbij de pracht en de praal van de heerschappij,
de verplicht spectaculaire manifestaties van de macht, een voor een uitdoofden
in de dagdagelijkse uitoefening en bewaking, en in een panopticisme waarin de
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waakzaamheid van alle elkaar snijdende blikken, spoedig zowel de arend als de
zon overbodig zou maken."
Het zou een lang verhaal worden als we, op dit punt gekomen, ons zouden afvragen waarom de 20e eeuwer zich het Panopticum steeds weer voorstelt als een
machtscentrum, terwijl reeds in Benthams ontwerp het centrale punt niets anders
was dan de dubbelzinnigheid van de Napoleontische symboliek van de werking
van de periferie. Deze dubbelzinnigheid loopt, als een obsessionele draad, door
heel het werk van Foucault Daarom kan ik het verhaal omtrent het weten of spreken van de macht niet beter inkorten dan door Foucaults hypotheses omtrent de
werking van de macht samen te vatten (in: La Volonté de Savoir, 1976):
1. Macht wordt uitgeoefend vanuit een onnoemelijk aantal punten en uit zich in
een spel van ongelijke en beweeglijke relaties.
2. Machtsrelaties rijn immanent aan alle andere relatietypes: economische relaties, kennis-relaties, sexuele relaties. Ze vormen geen superstructour, ze spelen
een direct produktieve rol.
3. Macht komt van onderaf. De grote machtsstructuren rijn niets anders dan
hegemonistische effecten van de voortdurende botsingen tussen multipele machtsverhoudingen die zich op alle niveau's afspelen.
4. Macht is niet te begrijpen vanuit een principe van waaruit ze afgeleid zou
kunnen worden; macht ontwikkelt haar eigen, cynische strategieën en deze rijn niet
het voorrecht van een bepaalde groep of van bepaalde individuen, het zijn anonieme strategieën.
5. Macht berust op spanningen, op weerstanden, alle soorten weerstanden:
mogelijke, eenmalige, afgesproken, groeiende, gewelddadige, onverzoenbare.
Deze weerstanden staan niet buiten en tegenover de macht, rij vormen het spanningsveld van de macht zelf.
Deze vijf hypothesen kunnen natuurlijk uitgewerkt worden, gedifferentieerd,
en Foucaults werk is een illustratie van een dergelijk minutieus afvlooien van het
lichaam van de macht Hier functioneren deze hypothesen echter als een doorsteek
naar het punt waar het Panoptisch centrum overslaat in de Panoptische blik, het
breukvlak waar aDes-zien een zien wordt dat "riet op alle mogelijke manieren". Dit
is dan ook het derde en laatste scharnierpunt in de kwestie van de realisatie van het
Panopticum.
We zouden kunnen vermoeden dat het beeld van "Big Brother" en dan het beeld
van het "Labyrint" twee noodzakelijke stappen waren in het scherpstellen van een
derde beeld dat, uiteindelijk, de contouren van het hedendaagse Panopticum zou
vastieggen. Dit vermoeden is tegehjk gerechtvaardigd en naïef.
Gerechtvaardigd, omdat we slechts via discrete benaderingen iets kunnen bekijken dat zichzelf het Totaal-Kijken laat noemen en waarvan we zagen dat dit
daarom tegelijk een Totaal-Spreken moet zijn. Naïef, omdat dit een scherpstellen
op oneindig zou veronderstellen dat zowel het oneindig dichtbij-zijnde als het oneindig veraf-zijnde zou moeten omvatten. En dit, weten we nu, is een Panoptische
valstrik.
De Panoptische blik kan niet door iemand gekeken worden; hij is het kijken en
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het gekeken worden, hij is het kijken en het gekeken worden van aDes door iedereen en van iedereen door aDes. En tegelijk is de Panoptische blik een taal, of liever, de taal: het installeren van de wereld als teken.
De ene-stem-die-spreekt kan niet door iemand gesproken worden, het is de
stem die alles en iedereen bespreekbaar maakt en die daarom moet functioneren als
een kijken. Dit kijken dat op zijn beurt functioneert als een gekeken worden impliceert afstand, oneindig klein of oneindig groot, maar afstand: niet het samenvallen
van een teken met rijn betekenis, niet de wederkerigheid van object en subject,
maar het uiteenvallen van het oog en de kijker, de ontkoppeling van de spreker en
de stem.
De Panoptische blik is geen almachtig objectief; als we dan al een beeld zouden
kunnen ontwerpen, of een metafoor, dan zou dat iets moeten zijn waarbij een explosie tegelijk een implosie is, zoiets als de ene-stem-op-de-berg die binnenste
buiten gedraaid wordt als een slappe hoed.
De berg als slappe hoed: dit is de dichtste benadering die ik mij kan veroorloven, omdat de implosie en explosie van alle kanalen, netwerken en systemen een
semiotische gebeurtenis is waarvan ik niet eens kan zeggen of ze op iets slaat dat al
lang geleden gebeurd is, en daarom reeds uit het zicht verdwenen, dan wel of ze
bezig is te gebeuren en daarom onzichtbaar blijft voor zichzelf. Om hierover verslag te kunnen doen moet ik, zoals Bentham al jaren geleden voorzag, "in een glazen huis wonen", moet iedereen in een glazen huis wonen, zodat, tegelijkertijd,
vanwege het glas, het hier en het nu oplost in het daar en het ginder, en er geen tekens meer voorhanden zijn die nog enig verschil zouden kunnen aanduiden.

Post scriptum
Zo blijft toch nog de afwezigheid van het "ik" over, als een praktisch residu van
deze Panoptische oefening, een "ik" waarvan we toch al niet meer konden uitmaken of het ooit meer geweest is dan een enigszins ongelukkige hypothese. Vanuit
Panoptisch perspectief verdwijnt het "ik" immers achter de goddelijke/paranoïde
deelstreep. Luisteren we naar Schreber voor de alles-omvattende implicaties van de
hypothese van een "ik" als vast punt:
"Alles wat gebeurt, heeft betrekking op mij. Ik ben voor God gewoonweg dé
mens geworden, of de enige mens waar alles om draait, waarop alles wat gebeurt betrokken moet worden en die ook, vanuit zijn eigen standpunt, alle dingen op zichzelf dient te betrekken."
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