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‘ooit kan het wel weer’, ‘het kan nooit’, ‘kon

eeuw gevorderd is en de eenentwintigste eeuw

het maar’, ‘ik kan het niet’ of ‘wat een geluk

langzaam begint, opvolgen door beelden van

dat het niet kan’, blijven deze teksten hangen

toekomstplannen – door dromen.  
‘Op moeheid,’ schreef Benjamin in Erfah-

– mysterieus, intrigerend, en essentieel onbruikbaar.

rung und Armut, ‘volgt slaap, en daarin gebeurt
het bepaald niet zelden dat de droom ons scha-

Het is die onwetendheid die de blijvende waar-

deloosstelt voor de treurigheid en moedeloos-

de van de teksten van Scheerbart aanduidt. De

heid van de dag en het heel eenvoudige maar

theaterteksten falen omdat ze de revolutionai-

grootse leven, waartoe in wakkere toestand

re wijzigingen slechts ‘prozaïsch’ beschrijven.

de kracht ontbreekt, als werkelijkheid laat

Ze worden nooit een scenische werkelijkheid

verschijnen.’ De televisie- of filmreeks Mission:

als ‘tekst’ (en trouwens ook niet als opvoering:

Impossible is zo’n droom van de hedendaagse

bij elkaar genomen zijn hoogstens een achttal

mensen. Het gevarieerde maar slagkrachtige

stukken van Scheerbart opgevoerd). Op die

team krijgt van hogerhand de belangrijke op-

manier kunnen ze wel als embleem dienen

dracht te horen, uitgesproken door de stem van

voor het dialectische, onbepaalde karakter van

een kleine zwarte computer. Die opdracht gaat

de moderniteit. Net na het afschrikwekkende

telkens weer vergezeld van het ‘oplossende’

hoogtepunt van de industriële revolutie in de

plan dat de missie nog binnen dezelfde episode
zal helpen uitvoeren. Het scenario is bij wijze

een latent maar miskend
gevoel van voorbij-zijn.

van spreken al klaar. De opdracht is helemaal
niet onmogelijk, maar wel op een vermakelijke
manier zeer moeilijk! En de boodschap van de
computer wordt steeds afgesloten door de mededeling dat ‘this message will selfdestruct in

Eerste Wereldoorlog, en net voor de gruwelijke

five seconds’. Toekomst: een van de zeldzame

explosie van toekomstplannen die de Tweede

woorden die zichzelf vernietigen van zodra

Wereldoorlog zou blijken te zijn, is het ook

iemand ze uitspreekt, omschrijft of verbeeldt.

die immer terugdeinzende eigenschap die dit
oeuvre heeft ingeschreven in het leven en werk
van Walter Benjamin. En dus ook in de noodzaak en in het gevaar van de vooruitgang, in
het verlangen en in de onmogelijkheid om het
heden op een instant-manier te veranderen, in
de vlucht van het echte leven naar het domein
van de kunst.
Wie namelijk niet, zoals de personages
van Scheerbart, durft of kan inzetten op de
ogenblikkelijke wijziging van het heden, richt
zicht op de sentimentele kant – en de kant
van de toekomst is dat nog meer dan die van
het verleden. ‘Bezig zijn’ met de toekomst,
plannen maken, verlangens projecteren op
een onbestaande tijd die nog komen moet,
is paradoxaal genoeg een postmodern fenomeen, dat onlosmakelijk samenhangt met een
latent maar miskend gevoel van voorbij-zijn.
Wie nog echt gelooft in de vormgeving van de
toekomst, houdt zich bezig met het heden, en
trekt zich niet terug in een bij elkaar gefantaseerd of berekend beleidsplan. De afwezigheid
van grootse plannen die het heden sturen,
laat zich daarom, naarmate de twintigste
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De Nederlandse vertaling is van mijn hand.

