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Edito: Toekomstbeelden
Er is geen politieke daad die niet op de toekomst is gericht. Er is
geen schrijver die niet iets kleins wil veranderen met zijn of haar
schrijven. Er is nagenoeg niets wat we doen dat geen gevolgen heeft
voor de toekomst die we voor onszelf zien. Als de roker stopt met
roken, hoeveel jaren kocht hij dan voor zichzelf? Als een president
wordt neergeschoten, liggen de opvolging én alle reacties daarop
dan al vast? Voortdurend doen we aan projecties, soms in ademnood,
soms met een gerust hart, soms heroïsch, soms verveeld. Met dit
indachtig, stelden wij een nummer samen dat in de eerste plaats wil
besmetten.
In de verbeelding bestaan er geen fouten. In voorspellingen? Misschien. Net daarom zijn toekomstbeelden uitnodigingen. Kreuken
in een vlak blad papier waaruit we een kraanvogel willen vouwen.
Fictie stelt ons in staat het heden te verlengen, of het de pas af te
snijden. In beide gevallen wordt toekomst gebruikt om dat heden
meer invulling te geven; vanuit ons geheugen stapelen wij een toren
van ervaringen op waarvan we hopen dat die bestendig is tegen het
averechts resultaat van straks, dat die sponzig genoeg is om onze
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