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Voorwoord

Wie in Scheveningen een strandwandeling maakt ontkomt niet aan de
vraag hoe strand en badplaats eruit zouden zien in een verre toekomst
wanneer technologie, beschaving en goede smaak tot ontwikkeling zijn
gekomen. Op deze manier raakt de wandelaar onherroepelijk in de ban
van Science Fiction. Wanneer de spanning tussen droom en
werkelijkheid voor sommigen te groot wordt schrijven zij hun impressies
ook op.  Hieronder is mijn oogst aan korte verhalen.
De belangrijkste aanname is dat de meeuwen onveranderd blijven.
De conclusie staat in het nawoord.
Wie in paniek raakt kan door de tijd springen en al in dat Nawoord te

rade gaan.


