
	

 

Ixia (Rhodos), 4 augustus 2016 
 
 
Reactie op: Een Panoplie van Grimoires 
 
 
Lieve Timmy,  
 
Het internet wordt vaak beschreven als een rechthoek van fecaliën. Als een medium van 
geconsacreerde constipatie is het internet heel erg materieel. Het bestaat uit kabels, 
computers, mobiele telefoons die kabels nodig hebben of anders in ieder geval een soort van 
bedrading. Het internet is de perfecte plek om de zintuigen en de ledematen tot rust te laten 
komen, en de zomp het lichaam te laten beschrijven, niet als een schone lei, maar als een 
responsief oppervlakte. 
 
In het doorkruisen van de derrie laat informatie talrijke vlekken achter. En computers 
vergeten niks, zoals iedereen weet. Alle informatie die er in wordt geroerd kan weer worden 
teruggehaald. De doortocht van informatie is omkeerbaar, in tegenstelling tot het begrip tijd, 
dat meer functioneert als een latrine waarin men iets kan doortrekken naar een donkere, 
diepe holte, en buiten het zicht en gedachte om kan laten ontbinden. 
 
Men zou kunnen zeggen dat het internet zich heeft gemanifesteerd als de oude droom die 
welbekend geformuleerd is aan het einde van Richard Wagner’s Parsifal: tijd wordt 
inderdaad ruimte en dus materie. Zo biedt het internet de belofte van een collectieve klomp 
van uitwerpselen – bekend bij ieder mens. 
 
Voor een grote groep is alles dat wordt toegevoegd aan het internet in het algemeen te 
doorploegen en blijft zo, althans potentieel, voor wat lijkt op een oneindige fase van stank. 
Vanzelfsprekend is toegang hebben tot informatie hetzelfde als het bezitten van dingen. De 
virtuele opslag van kunstafbeeldingen is natuurlijk veel compacter en goedkoper dan de 
magazijnen van traditionele kunstmusea. Hetzelfde kan gezegd worden over de toestand van 
zelf-vermenigvuldigende circulatiekluizen die onophoudelijk bezig zijn met het uitbreiden van 
de e-componenten van hun geïnstitutionaliseerde programma’s die ze omvormen tot 
koloniserende lussen van feedback vervuiling wat ervoor zorgt een groeiend aantal 
afhankelijke overheden laat omvallen en enigmatische bedrijven de regie overnemen. 
 
Alleen een onsterfelijke entiteit is in staat om reflectief het pure zijn te begrijpen zonder 
onvermijdelijk verloren te raken in het moeras van de materie; die gevaarlijk samengeperste 
massa van zijn en vernietiging, kwaadaardig metaforisch, besmettelijk, knagend, en rottend 
van de tijd. Overmatige interpreteerbaarheid, zowel in film, sculptuur, literatuur – of in cultuur 
in het algemeen, is het eigenlijke kenmerk van monstruositeit. 
 
Maar, mijn liefste Timmy, ik vergeef je, in de zin dat ik niet langer besta… 
 
x Kim 

 


