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Elk van de tweeduizend grijsfluwelen stoeltjes is bezet. Man-
nen in maatpak of op slippers in shorts, vrouwen in zomer-
jurken of met aansluitende jeans, mensen van zowat alle 
leeftijden tussen de twintig en tachtig jaar schuiven onge-
durig heen en weer en kunnen hun nieuwsgierigheid nau-
welijks de baas. Het geroezemoes zwelt geleidelijk aan tot 
het volume van een popconcert.

Wanneer de lichten onverwacht, hoewel stipt op tijd, ge-
dimd worden, valt de stilte als een doek over de zaal.

‘Dames en heren,’ klinkt een warme stem door de ruimte, 
‘u hebt er lang genoeg op gewacht. Hier is hij, uw favoriete 
CEO: Chris Bowman!’

In de schaduw aan de linkerzijde van het podium wordt 
het silhouet van een man zichtbaar. Als een vorst schrijdt 
hij vanuit de coulissen het podium op. Minzaam, maar met 
de onmiskenbare blik van een man wiens leven alleen tot 
zelfbewustzijn heeft geleid, glimlacht hij zijn publiek toe. 
Ze worden uitzinnig. Gejoel en applaus overstemmen elk 
ander geluid.

Terwijl het publiek de hals rekt om de CEO te kunnen 
zien, neemt Romy Bell de aanwezigen in zich op. Niemand, 
maar dan ook niemand die met aarzeling of wantrouwen zit 
toe te kijken. Geen kritische ogen, geen blocnotes met een 
waslijst aan achterdochtige vragen, maar alleen onverdeeld 
enthousiasme als een stel pubers op hun eerste festival.
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Doe maar, denkt ze, ik begrijp de bewondering, die voel-
de ik tenslotte ook… voordat ik met hem trouwde.

Haar ex-man voert ondertussen de perfecte opkomst van 
een CEO uit. Dat weet de rest van het publiek niet, maar 
zij wel. Haar ogen glijden over zijn witte hemd, ecologisch 
maar chic, en zijn donkerblauwe jeans, de broek van ieder-
een, maar door het prijskaartje dat eraan hangt toch ook 
weer niet. Aan zijn voeten turquoiseblauwe sneakers met 
oranje veters die schreeuwen hoe sportief hun CEO wel is. 
Ook goed over nagedacht, besluit ze.

Halverwege zijn opkomst staat Chris Bowman even stil 
en laat zijn lach helemaal doorbreken. Hij is blij zijn bezoek 
te zien. Ook al ingestudeerd, denkt Romy, en ze geniet van 
zijn briljante vermogen om van elke speech een evenement 
te maken waarbij hij de kijkers en luisteraars compleet op 
zijn hand heeft.

Nu zwaait hij, terwijl hij doelbewust en afwisselend ver-
schillende mensen op strategische plaatsen in de zaal kiest. 
Ook dat is flink ingeoefend: door naar de juiste hoeken te  
kijken, denkt zowat iedereen in de zaal op een gegeven 
moment dat Chris alleen en heel persoonlijk naar hem of 
haar zwaait, alsof hij zo goed is om zelfs op het toppunt van 
zijn succes nog even tijd te maken om hun unieke samen-
werking of vriendschap te erkennen. Maar Chris zelf ziet 
alleen enkele vervelende spots in zijn ogen schijnen.

Er zijn al vijf – ingecalculeerde – minuten voorbij wan-
neer hij eindelijk spreekt. Geen platte welkomstwoorden, 
maar meteen de kern van de zaak, daarbij nogmaals beves-
tigend dat de geplande speech vandaag zoveel belangrijks 
te melden heeft dat er geen tijd te verliezen is.

‘De wereld is veranderd’, begint hij overrompelend. ‘U 
en ik misschien niet…’

Eventjes doen alsof hij een gewone man is, denkt Romy 
met een glimlach op haar gelaat.
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‘…maar alles rondom u en mij is wel veranderd. 2041 is een 
jaar dat anders is dan twintig jaar geleden. En 2041 is bo-
venal een jaar waarin alles anders zal zijn dan alle jaren die 
al geweest zijn, of die nog zullen komen.’

Gepaste stilte.
‘In de voorbije twintig jaar is artificiële intelligentie van 

een gedachte-experiment, een potentieel denkbaar feno-
meen, uitgegroeid tot een realiteit. Geen harde realiteit, 
maar een comfortabele, prikkelende werkelijkheid vol  
mogelijkheden. Ik denk te mogen zeggen dat we daar met 
X-COM een niet te onderschatten rol in hebben gespeeld.’

Hij glimlacht fijntjes. Met gespeelde bescheidenheid je-
zelf een heldenrol toemeten, ja, zo ken ik je, denkt Romy 
hoofdschuddend maar welwillend. Tenslotte hééft X-COM 
ontzettend veel voor de mensen betekend.

‘Dankzij X-COM voelt u de novemberhitte niet die bui-
ten op de ramen beukt, maar geniet u hierbinnen van een 
aangenaam briesje en een beetje technologisch gesteunde 
lentezon. Dankzij X-COM hebt u uw wagen niet zelf hoe-
ven besturen, zoals mensen dat twintig jaar geleden nog 
deden, maar werd u door uw wagen zelf hierheen gereden 
terwijl uw virtuele assistent een gesprek met uw kinderen 
of geliefde regelde. Het zijn ingrijpende veranderingen in 
de manier waarop we dagelijks leven, en die resultaten zou-
den nooit zijn bereikt zonder mijn team.’

Een plichtsbewust applausje komt op gang. De teamle-
den hier in de zaal, en alle medewerkers die de speech elders 
in het gebouw of in de wereld via livestream aan het volgen 
zijn, kunnen heel even achteroverleunen en glimlachen, 
denkt Romy. Je moet het hem nageven, hij vergeet zijn men-
sen nooit.

Wanneer het applaus afzwakt, gaat Chris verder. ‘Niet 
alleen mijn team is onmisbaar. Ook zonder jullie kunnen 
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we niet. Zonder jullie, trouwe klanten, die ons geloofden 
lang voordat we iets op de markt hadden gebracht, had 
X-COM nooit kunnen zijn wat het vandaag is. Jullie sym-
boliseren waar X-COM voor staat: geloof, hoop en vertrou-
wen.’ Met een breed handgebaar gaat hij het hele publiek 
langs en kijkt hen glimlachend en dankbaar knikkend aan. 
Romy ziet het publiek zwellen van trots.

Chris rekt de stilte, laat zijn blik steeds van links naar 
rechts en van voor naar achter over de zaal gaan, en plots, 
in dit gapende gat van afwachting, verschijnt naast hem op 
het podium het hologram van een andere man. Het publiek 
moet even naar adem happen.

‘Peter’, zegt Chris zo zacht mogelijk. ‘Peter Shaw. Als er 
één persoon in de wereld is aan wie we ons huidige, tech-
nologisch zo verbeterde leven te danken hebben, is hij het, 
de oprichter van X-COM, die we helaas alleen nog als holo-
gram kunnen zien.’

Heel wat mensen, vooral de ouderen, zitten ingetogen te 
knikken. Romy worstelt met de emotie die rillend door haar 
rug trekt, en het kippenvel dat op haar armen verschijnt. Ze 
wil niet emotioneel zijn, al helemaal niet bij een presentatie 
die ze nota bene zelf heeft helpen ontwerpen en van voor 
tot achter kent. En toch laat de beeltenis van Shaw haar niet 
onberoerd, nooit, nog altijd niet. Verdomme, Romy, denkt 
ze, houd jezelf nu toch eens in de hand.

‘Shaw was een top-CEO’, zegt Chris. ‘Hij kon zijn visie 
omzetten in de praktijk, was nooit te beroerd om naar pro-
blemen op de werkvloer te luisteren, en slaagde er jaar na 
jaar in om het bedrijf te laten groeien en de wereld met zijn 
uitvindingen te verbeteren. Dat uitgerekend hij moest ster-
ven door het falen van techniek, een bug in zijn pacemaker, 
is niet zomaar ironisch, maar ondraaglijk. We moeten Peter 
missen, terwijl hij eigenlijk niet gemist kan worden. Het is 
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dan ook alleen maar gepast dat we dit gloednieuwe audi-
torium vernoemen naar de man die alles mogelijk heeft 
gemaakt: het Peter Shawauditorium.’

Terwijl het publiek opnieuw een voorzichtig applaus 
inzet, kijkt Chris met gepaste eerbied naar de beeltenis 
van Peter Shaw, die pijnlijk levensecht naast hem op het 
podium lijkt te staan. Alleen omdat Romy de berekening 
van dit soort poses kent, slaagt ze erin haar eigen emoties 
weer de baas te worden. Ondertussen richt Chris zijn blik 
alweer op het publiek.

‘Peter Shaw was een dromer’, declameert hij nu. ‘“Dro-
men” klinkt naïef, en als het alleen bij dromen blijft, komen 
we meestal ook niet verder dan die naïviteit. Maar wanneer 
een man, of vrouw, niet alleen droomt, maar zijn droom 
aan ambitie koppelt, dan kan de wereld veranderen. Als 
dromen en ambitie samengaan, ontstaat iets unieks: een 
missie.’

Zijn ogen glijden priemend over het publiek, hoewel hij 
nog steeds alleen maar spots kan zien.

‘Peter had zo’n missie. Het was het ultieme doel bij het 
oprichten van zijn bedrijf, een schijnbaar onmogelijke 
missie waarbij, als het ooit zou lukken die te realiseren, 
al het andere zou verbleken. Er was geen einddatum, ook 
Shaw wist niet wanneer zijn missie ooit werkelijkheid zou 
worden, maar hij heeft er niet aan getwijfeld dat het zou 
kunnen, ooit. En met die brandende ambitie zijn we hier 
allemaal, gelukkig maar, besmet. Het is wat ons dagelijks 
drijft. En die missie, dat ultieme doel, lijken we vandaag te 
hebben bereikt.’

Chris is nu op het hoogtepunt van zijn speech en straalt 
rust en zelfverzekerdheid uit. Het publiek wil weten wat 
die missie was, wat er is gerealiseerd, maar nu Chris het op 
zijn hand heeft, laat hij het rustig wachten.
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‘X-COM heeft, nu meer dan tien jaar geleden, elke mens 
een persoonlijke, altijd aanwezige virtuele assistent gege-
ven. Artificiële intelligentie werd in de aanwezigheid van 
die assistent bijzonder concreet, en bovenal bruikbaar. Ja-
renlang vertrouwden mensen op hun smartphone als part-
ner in het dagelijks leven. Die smartphone leek ook handig, 
maar sinds wij de virtuele butler écht efficiënt en betaal-
baar maakten, is de smartphone overbodig geworden. De 
nieuwe partner in life is een stuk beter dan de vorige interface, 
en veel menselijker ook. Oscar, Francis, Rachel, Lily – het 
is niet voor niets dat we onze virtuele butlers echte namen 
zijn gaan geven. De voorbije jaren hebben we de gebruiks-
toepassingen van onze digitale butlers dan ook sterk zien 
stijgen. Maar liefst driekwart van de Amerikanen en de 
Europeanen koopt vandaag producten aan via een monde-
ling commando aan hun virtuele assistent. Zo’n 95 procent 
van de restaurantreserveringen verloopt via dezelfde inter-
face. Meer dan 70 procent van de mensen laat het huis func-
tioneren via ons platform. Het besturen van verlichting, 
klimaatregeling en beveiliging zijn allemaal uitbesteed aan  
de digitale butler. Het is bijna onvoorstelbaar geworden dat  
we nog maar twintig jaar geleden op het schermpje van 
een smartphone moesten priegelen, om dan pas na veel 
gezoek op websites de naam van een restaurant of het tele-
foonnummer van een beveiligingsfirma te vinden. Het is 
desondanks geen prehistorie, maar de wereld waarin zowat 
iedereen die hier aanwezig is, is opgegroeid.’

Heel wat mensen buigen zich naar elkaar toe en halen 
fluisterend en glimlachend herinneringen op aan die tijd. 
Chris gaat onverstoorbaar verder. ‘Van alle voordelen die de 
virtuele butler ons heeft gebracht, is dit wel de grootste: hij 
heeft ons de vrije tijd teruggegeven. Hoelang is het geleden 
dat elke ochtend een strijd was om iedereen van het gezin 
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op tijd op school of op het werk te krijgen? Vóór de files!’ 
Hij glimlacht bij die laatste woorden en een lach trekt door 
het publiek. ‘’s Avonds hetzelfde verhaal: een enorme rush 
van hobby’s, avondeten, huiswerk, bad en e-mails. En dan 
hadden we nog niet eens geprobeerd een reis te plannen 
of eens wat vrienden terug te zien! In die tijd, in 2021, had 
een gemiddeld gezin van twee ouders en twee kinderen per 
week in totaal acht uur vrije tijd. Nauwelijks twintig jaar 
later schenkt de technologie ons een vrije tijd van vijftien 
uur per week, bijna een verdubbeling! Het is de ultieme 
winst van de technologie, want niets is zo onbetaalbaar als 
de tijd die je kunt spenderen met vrienden en familie.’

Romy onderdrukt een sarcastische grijns wanneer ze  
denkt aan de talloze avonden waarop ze ruzie hadden om-
dat Chris altijd wilde blijven werken en zij telkens weer 
haar werk liet schieten zodat Milo niet alleen thuis zou zijn. 
Het is goed dat hij niet weet waar ze zit en dat ze elkaar nu 
niet in de ogen kunnen kijken.

Voor het eerst sinds de opkomst van Chris verschijnen 
beelden op de 35 meter lange achterwand van het podium. 
Oortjes van de virtuele assistent, oudere modellen, de bin- 
nenkant van zelfrijdende auto’s, kortom alles wat het be-
drijf ooit uitgevonden heeft.

Met maar een paar seconden verschil worden ook de zwar-
te gordijnen, die de zaal aan alle andere zijden afsluiten, tot 
levensgrote schermen getransformeerd. De beelden van 
families die samen aan tafel zitten en koppels die langs het 
strand wandelen, zijn Romy’s inbreng geweest.

‘Familiekiekjes?’ had Chris fronsend uitgeroepen. ‘Het 
is geen theekransje, hoor, het is een wetenschappelijke 
speech!’

‘Waarvan de wetenschappelijke resultaten maar op één 
iets betrekking hebben’, had ze teruggebeten. ‘Mensen.’
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‘Romy, ik begrijp dat, en op een ander type meeting zou 
ik je gelijk geven, maar voor deze speech moet ik indruk 
maken, tonen hoe intelligent en goed we wel zijn. Dan heb 
ik níks aan een familie die godbetert monopoly zit te spe-
len!’

Ze had voet bij stuk gehouden. ‘Dan toon je ze maar alle-
bei. Je overtuigt niemand als je niet aangeeft dat het eigen-
lijk over mensen gaat, over henzelf. En dat is, zoals je zeer 
goed weet, iets wat Peter bij uitstek begrepen had.’

Chris had een grimas getrokken toen ze Peters naam 
noemde. Ondanks zijn bewondering voor de voormalige 
CEO had hij het nog altijd moeilijk als Peter als voorbeeld 
werd genoemd, en het bedrijf dus blijkbaar niet alleen om 
de huidige CEO draaide. Maar gelukkig kon Chris zijn on-
gelijk uiteindelijk meestal wel toegeven, dat bewonderde 
Romy, met enige tegenzin, nog altijd in hem.

‘Goed dan,’ had hij gezegd, ‘jij je zin. Maar als het per se 
familiekiekjes moeten zijn, wil ik dat het de allerbeste zijn, 
met geur- en temperatuurprojectie, en op de levensgrote 
projectiedoeken die momenteel in ontwikkeling zijn.’

‘Maar die zijn nog lang niet getest!’ had Romy uitgeroe-
pen.

‘Ik dacht dat je zo’n goed team had?’ was alles wat hij nog  
had gezegd, terwijl hij zich al aan het omdraaien was. On-
verstoorbaar liep hij haar kantoor uit.

Ze hád een goed team. In korte tijd hadden ze de projec-
tiedoeken getest. Wie dicht bij de monopoly spelende fami-
lie zit, voelt nu de aangename warmte van hun knetterende 
e-haardvuur, en de mensen die vlak bij de beelden van het 
tuinfeest met barbecue zitten, ruiken de elektrisch smeu-
lende kolen en de langzaam roosterende aubergine. Vlug 
fluistert Romy haar virtuele assistent Joanne toe om in haar 
agenda een bedankmoment voor haar team in te plannen.
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‘En dan zijn er de zelfrijdende auto’s’, zegt Chris, terwijl 
alle schermen foto’s van snelwegen, landweggetjes en files 
van lang geleden tonen. ‘De technologie bestond in ruwe fase 
al geruime tijd, maar pas toen X-COM zich erover boog werd 
ze ook economisch en wereldwijd haalbaar.’

Op de achterzijde van het podium verschijnen 3D-pro-
jecties van zelfrijdende auto’s van diverse merken. Hoopvol 
kijkt Romy links en rechts of de beelden van de zelfrijdende 
bussen verschijnen. Ze had pas vanmorgen aan haar collega 
Jef gevraagd om die beelden nog aan de presentatie toe te 
voegen, maar ze had niets meer van hem gehoord. Ze verbijt 
zich van spijt dat de beelden er dan blijkbaar toch niet bij 
zitten. Eigen schuld, denkt ze, had je er maar eerder aan moe-
ten denken.

De zijwanden tonen nu de tientallen logo’s van autobou-
wers die gebruikmaken van de zelfrijdende technologie van 
X-COM. Zowat elke westerse autofabrikant werkt met hen 
samen, maar ook de populairste Chinese merken hebben 
gekozen voor de X-COM-software.

‘1,2 miljoen’, zegt Chris. Hij laat het cijfer, dat prompt op 
alle schermen te zien is, even op iedereen inwerken. ‘1,2 mil- 
joen. Zoveel verkeersslachtoffers vielen er elk jaar in de wereld 
toen iedereen nog zelf zijn auto bestuurde. In 2035…’ – de  
cijfers op de schermen flikkeren als een oud televisiescherm 
tot er een nieuw cijfer verschijnt – ‘…100.000. Nog maar 
een tiende van vroeger! En vandaag, of in elk geval in 2040: 
10.000.’

Op het scherm transformeren de puntjes die het cijfer 
100.000 vormden tot miniversies van zelfrijdende auto’s, die 
vervolgens netjes in cirkeltjes rijden tot ze het cijfer 10.000 
hebben gevormd.

Romy heeft altijd gewenst dat ze het aantal verkeersslacht-
offers tot nul zouden kunnen terugbrengen. De techno-
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logie zou dat in theorie mogelijk moeten maken. Maar de 
wereld bestaat nu eenmaal uit mensen, die lang niet altijd 
te voorspellen zijn. Daarom gebeuren er toch altijd weer 
dingen die geen enkele zelfrijdende auto kan voorzien of 
waarop deze kan inspelen, met ongevallen tot gevolg. Maar 
10.000 in plaats van 1,2 miljoen, het verschil is niet niets, en 
ondertussen toont Romy deze cijfers in haar presentaties 
toch ook met enige trots.

Samen met de rest van het publiek ziet ook Jef Smart hoe 
Bowman nu naar de rechterzijde van het podium wandelt. 
Langzaam, zodat het publiek nieuwsgierig kan worden. Alle 
schermen zijn weer zwart, de lichten worden weer gedimd, 
en een ouderwetse volgspot met een warmwit licht gaat de 
CEO achterna. Nu komt iets belangrijks, dat voelt iedereen.

Jef werpt snel een blik door het raam van zijn auto. Hij 
wil geen seconde van Bowmans speech missen, maar voelt 
toch de niet te onderdrukken neiging voortdurend om zich 
heen te kijken. Nog maar een halfuur geleden was hij even 
opgewonden als het publiek, onderweg naar het Peter Shaw- 
auditorium om daar het gloriemoment van zijn bedrijf 
mee te maken. En nu zit hij hier, in een volledig onver-
wacht scenario, waarbij hij de speech noodgedwongen via 
livestream volgt.

Dankzij Freddy, zijn virtuele assistent, was zijn wagen 
daarnet ogenblikkelijk voorgereden en waren de deuren 
ontgrendeld om hem binnen te laten. Snel wegscheuren zat 
er met de beveiligde technologie van zelfrijdende auto’s niet 
in, maar de wetenschap dat hij weg kon, was enorm gerust-
stellend.

Voor de zoveelste keer speurt hij de weg af en richt zijn 
blik dan opnieuw op het scherm in zijn wagen. Hij ziet 
Bowman glimlachen, helemaal klaar voor zijn topmoment.
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‘2041 is het einde van de derde digitale fase’, zegt Chris. ‘De 
eerste fase begon in 1990, toen het internet pas ontstond, 
en we fenomenen zoals websites voor het eerst leerden ken-
nen.’ Op een van de projectiegordijnen verschijnt het logo 
van Google en elders de hologrammen van Larry Page en 
Sergey Brin, de oprichters van Google. Ze verschijnen met 
een minimum aan licht, zodat alle aandacht nog steeds naar 
Chris gaat.

‘Internet is één ding, maar al die informatie overzichte-
lijk maken, dat is heel wat anders. Daar is Google uitermate 
goed in geslaagd. Ongetwijfeld hebt u zelf ook nog achter 
uw computer gezeten en daar met een grote vindingrijk-
heid het ene zoekwoord na het andere ingetikt tot Google 
vond wat u zocht. Googelen, dat moet zowat het werk-
woord van die tijd zijn geweest.’

De projecties verdwijnen en in plaats daarvan verschij-
nen nu de hologrammen van Steve Jobs en Mark Zucker-
berg, samen met de logo’s van Apple en Facebook. Levens-
echte projecties van mensen die niet eens aanwezig zijn, 
zijn inmiddels dagelijkse kost, maar toch blijft Romy het 
verbluffend vinden hoe echt ze lijken, hoe je bijna geneigd 
bent hen te begroeten, ook al weet je dat ze niet meer zijn 
dan technologische illusie.

Chris wijst naar de logo’s achter hem. ‘Sociale media en  
de smartphone, dat is de tweede digitale fase. Toen Steve 
Jobs de iPhone lanceerde, deed hij dat met de woorden: “De 
iPhone wordt je leven in je broekzak.” Profetische woorden, 
want het duurde misschien wel jaren voordat we allemaal 
beseften dat hij gelijk had: in 2020 viel zonder smartphone 
eigenlijk niet meer te functioneren. Dankzij bedrijven zo-
als Apple en Facebook werd informatie onafgebroken en 
overal beschikbaar. Met apps als Messenger en WhatsApp 
werd de communicatie grenzeloos. Kortom, de smartphone 
werd bijna een derde hand.’
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Afbeeldingen van vingerafdrukken en gezichtsherken-
ning vullen nu alle schermen in de zaal.

‘We waren er niet helemaal klaar voor’, vervolgt Chris. ‘Er 
bleek sprake van een dark side van de digitalisering. Er waren 
enorme problemen met privacy en de ethiek werd geschon-
den voordat we er voldoende vragen over hadden gesteld. 
Onwetende politici namen uit angst de verkeerde beslissin-
gen. De meest profetische woorden kwamen dit keer niet 
van specialisten in technisch denken, maar van mensen die 
in staat waren de kennis van de technologie met een visie 
op de maatschappij te combineren. “De toekomst”, zeiden 
zij, “is aan de filosofen.”’

Toen ik een kind was, zou iedereen in de lach zijn gescho-
ten, denkt Romy. Filosofie studeren, dan moest je wel erg  
wanhopig zijn. Nu zitten de meeste mensen gewoon in-
stemmend te knikken.

‘X-COM heeft die gedachte vanaf het begin omarmd. Het 
is juist dankzij de enorme investering in ethische com-
missies en het uitbreiden van onze technische en leiding-
gevende boards met filosofen en specialisten in toegepaste 
ethiek dat we technologisch zo ver konden komen. Tech-
niek, immers, werd meer dan mechanische techniek. Vanaf 
pakweg 2025 stapten we de wereld van de artificiële intel-
ligentie en bijgevolg van de derde digitale fase in.’

De schermen tonen nu het logo van X-COM in honderd-
voud.

‘Artificiële intelligentie voor iedereen’, zegt Chris, terwijl 
hij de schermen ogenschijnlijk zelf verbaasd bekijkt. ‘Dat 
had niemand durven denken, en toch bleek het te kunnen. 
X-COM, dat prachtige hersenspinsel van Peter Shaw, waar 
ik nu zelf op het podium mag staan, bleek het mogelijk te 
kunnen maken.’

De spot op Chris wordt sterker, het logo van X-COM ver-
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andert bijna ongemerkt maar toch voortdurend van kleur 
en een onbestemde, maar aangename geur vult het audito-
rium. Hyacint en de latente geur van basilicum die na een 
lekkere maaltijd nog even in de keuken kan blijven hangen, 
weet Romy, een ingeving van een van de stagiairs. ‘Joanne, 
zoek haar naam op en maak een notitie’, fluistert Romy haar 
virtuele assistent toe. Een dagje mogen meelopen met de 
grote CEO lijkt haar het minste wat ze de stagiaire cadeau 
kan doen. Chris zal er maar mee moeten instemmen.

‘En nu’, zegt Chris met stralende ogen, ‘is de derde fase 
voorbij. Meer nog, de vierde fase is begonnen. En ik mag 
jullie nu vertellen wat die vierde fase is.’

Jef tuurt opnieuw links en rechts van het scherm dat bijna 
de hele achterruit van de wagen vult. Nog altijd is hij niet 
opgelucht. Angst, woede en onbegrip razen afwisselend en 
heftig door zijn lijf. Met zichzelf geen raad wetend ramt 
hij zijn vuisten keer op keer in de bekleding van de stoel 
waarop hij zit. Hoe kon het? Hoe kon het? Hoe kon het?

Weer neemt zijn angst de overhand. De slimme camera’s 
hebben alles geregistreerd, zo hoort het, maar heeft iemand 
de beelden ook al bekeken? Voorlopig lijkt alles rustig, maar 
wat als iemand achter de schermen toch al bezig is met een 
actieplan?

Hardop zegt hij het adres van een vriend die ver weg 
van X-COM woont; hij heeft tijd nodig om na te denken. 
Aan Freddy vraagt hij de hulpdiensten te bellen. Over het 
scherm waarop Chris Bowman net nog te zien was, ver-
schijnt nu het logo van de politie. Jef ziet Freddy het com-
mando geven, maar verder gebeurt er niets.

‘Het lukt momenteel niet om de politie te bellen’, laat 
Freddy weten.

Jef raakt in paniek. Hij kan zich niet herinneren dat dit 
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ooit eerder is gebeurd en slaat de handen om het hoofd. 
‘Denken, Jef, denken!’

Hij commandeert de wagen nu om naar het fysieke poli-
tiekantoor te rijden. Zoveel kantoren zijn er niet meer sinds 
de algemene invoering van de virtuele assistent, dus het is 
een heel eind rijden, maar er zit niets anders op. Het tech-
nische probleem blijft malen in zijn hoofd.

‘Freddy, toon je me de livestream van het X-COM-event 
weer?’

Meteen is hij weer in het Peter Shawauditorium. Bowman 
wandelt nu blijkbaar heen en weer over het podium terwijl 
merknamen van medicijnen op- en uitlichten op de scher-
men om hem heen. De volgspot is uit en het hele podium 
baadt in een verkwikkend licht. Het kost Jef even tijd om de 
gedachten aan het mislukte telefoongesprek uit zijn hoofd 
te bannen en zich weer te richten op de livestream.

‘Op een echte evolutie in de biotechnologie hebben we het 
langst moeten wachten. De geneesmiddelen werden pas in 
de jaren dertig echt beter en raakten steeds beter afgestemd 
op de gebruiker.’ De afbeeldingen van doosjes medicijnen 
vermenigvuldigen zich in verschillende variaties van tel-
kens hetzelfde doosje. ‘Dokters begrepen inmiddels dat 
er niet zoiets als de gemiddelde patiënt bestaat en dat een 
medicijn dus ook niet bij iedereen op dezelfde manier werkt.’

Medicijnen zijn een eeuw lang alleen op mannen getest, 
denkt Romy. Ze vergeet nooit hoe haar moeder kon fulmi-
neren over het feit dat vroeger bijna geen enkel medicijn 
rekening hield met de invloed van vrouwelijke hormonen, 
omdat dat eenvoudigweg niet getest werd. Romy was al 
geboren toen dat eindelijk veranderde.

‘En dus, jammer genoeg, zijn er vandaag nog altijd men-
sen die de strijd tegen vreselijke ziektes verliezen. Elke dag 
weer.’
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Op de grote projectiewand achter Chris verschijnen war- 
me beelden van dokters en patiënten in ziekenhuizen. Hon- 
derden patiënten worden onderzocht en behandeld. Te-
zelfdertijd zijn op de projectiegordijnen beelden te zien 
van verdrietige mensen, rouwend om een geliefde.

‘En wat als we dat nu eens zouden kunnen stoppen?’
Jef fluistert woordelijk mee met Bowman. Uiteraard, elk 

woord van deze speech is maanden geleden al geschreven. 
Bowman is de bedenker, zijn eigen sublieme tekstschrijver, 
maar toch is er geen woord dat daarna niet door zijn naaste 
medewerkers tegen het licht is gehouden en zo nodig ver-
anderd. Indien nodig luistert Bowman immers, zoals een 
goede CEO dat kan.

Jef schudt zijn hoofd. Hij kan nog altijd niet begrijpen 
wat er aan het gebeuren is.

‘Wat als we elke patiënt zouden kunnen behandelen? Wat 
als individuele medicijnen via digitale technieken letterlijk 
uitgeprint zouden kunnen worden, medicijnen die zijn 
afgestemd op de patiënt?’

Chris laat een gewiekste stilte vallen.
‘Dat kan. Het is zelfs niet moeilijk meer. Met X-COM kun-

nen we u morgen al medicijnen leveren die zijn afgestemd 
op uzelf.’

Het publiek knippert met de ogen. Romy ziet dat ze on- 
zeker zijn. Dit lijkt het goede nieuws te zijn waarop ze 
wachten. Maar waarom gaat Chris er dan schijnbaar zo licht 
overheen?

Die glimlacht nu. ‘Weet u wat? Dat is niet goed genoeg. 
We willen meer.’

Nu zetten de mensen in de zaal pas echt grote ogen op. 
Een licht geroezemoes stijgt op en verstomt weer zodra 
Chris verdergaat.
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‘Stel nu eens dat we mensen dusdanig kunnen helpen 
dat het nooit zover komt dat ze medicijnen nodig hebben? 
Wat als er een product zou bestaan waardoor je zelfs nooit 
meer ziek wordt?’

Het ongeduld bij het publiek is nu voelbaar tot in de auto.
‘Wat als ik zeg dat X-COM het heeft gemaakt?’
Op precies die seconde gaan alle lichten in de zaal uit. 

Er verschijnt een nieuw logo in beeld, de spot op Chris 
Bowman gaat weer aan en hij zegt, op het moment dat het 
woord in beeld verschijnt, de naam van de nieuwe uitvin-
ding. ‘Eternal.’

Niemand in het publiek doet nog zijn best om stil te 
zijn. Ze hadden veel van Bowman verwacht, maar dit? Hun 
verbijstering is compleet.

Met een grimas ziet Jef het hoogtepunt van zijn carrière 
op het scherm aan zich voorbijgaan. Het was nota bene zijn 
vondst, die merknaam. Inclusief het mooie logo. De lan-
cering van Eternal zou ook hem lanceren, als profeet van 
de vierde digitale fase. Nu had hij niets meer, behalve een 
overrompelend gevoel van afschuw.

Zijn wagen is ondertussen Silicon Valley uitgereden en 
hij passeert de luchthaven van San Francisco. Twee vlieg-
tuigen naderen op hetzelfde moment de twee parallelle 
landingsbanen. Telkens wanneer hij hier voorbijkomt, ge- 
niet hij van dit bijzondere beeld. Net als altijd blijft hij kij-
ken tot beide vliegtuigen de grond raken. Maar anders dan 
anders komt er geen gevoel van klein geluk over hem heen, 
maar overheersen nog steeds de afschuw, de woede en de 
angst.

Hij is blij dat ze ondertussen op San Mateo-Hayward 
Bridge zijn. Het is een oversteek van elf kilometer, de lang-
ste brug in de Baai van San Francisco, maar daar, aan de over-
zijde, ligt het politiekantoor.
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‘Eternal is veel meer dan een revolutionair product’, hoort 
hij Bowman zeggen. ‘Het is niet minder dan een goddelijke 
innovatie. Want als je de dood kunt vermijden, ben je bijna 
als een God. En dat is precies de missie waar ik eerder over 
sprak, de missie waarmee Peter Shaw X-COM heeft opge-
richt: “Wij gaan de dood overwinnen.”’

Jef denkt aan de miljoenen mensen overal ter wereld die 
dit verhaal nu live volgen. De reacties zullen extreem zijn. 
Velen zullen het niet geloven. Velen zullen het godde-
lijke aspect van Eternal verketteren. Anderen zullen in de  
rij staan om zo snel mogelijk gebruik te maken van deze 
nieuwe fase in gezondheidsmanagement. En gelijk hebben 
ze; Jef weet op basis van de onderzoeken dat deze technolo-
gie echt werkt. Toen de eerste positieve resultaten binnen-
kwamen, wist hij geen raad met zichzelf. Hij heeft nachten 
wakker gelegen van pure adrenaline. Nu komt de harde 
realiteit binnen als een emmer ijskoud water.

Verslagen leunt hij achterover en probeert een manier te 
vinden om dit straks aan de politie te vertellen. Terwijl hij 
vanuit het auditorium een overdonderend applaus hoort 
komen, doet hij verontrust zijn ogen weer open. Voelde hij 
nu net een vreemde beweging? Even is hij ongerust, maar 
dan bedenkt hij al snel dat het een illusie moet zijn geweest 
door de spanning die hij voelt. Auto’s maken nu eenmaal 
geen onverwachte bewegingen meer.

Net als hij weer achterover gaat leunen, voelt hij opnieuw 
een vreemde beweging, dit keer onmiskenbaar. In zijn li-
chaam kolkt wilde paniek op. Met zijn stem, fingerprint en 
oogherkenning probeert hij de sloten en programmering 
van de wagen aan te passen, maar hij weet dat het niet zal 
werken. In geval van twijfel moet een auto altijd zelf kun- 
nen beslissen welke bewegingen de beste zijn. Want juist 
door het onvermogen van mensen om snel én correct te 
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beslissen gebeurden er vroeger zoveel ongelukken. In het 
verkeer is artificiële intelligentie betrouwbaarder gewor-
den dan de mens.

Wanneer hij de auto een nog wildere beweging voelt ma-
ken, zet hij zijn beide voeten stevig op de grond. Zenuwach-
tig probeert hij de veiligheidsgordel te pakken. Die gordels 
dateren uit een vorig tijdperk, toen autorijden nog gevaar-
lijk was. Met de huidige veiligheidsniveaus in het verkeer 
draagt niemand meer een gordel en er is al vaak overwogen 
die gewoon niet meer in te bouwen.

Op dat ogenblik versnelt de auto. Als een racewagen schiet 
hij uit de startblokken en maakt een enorme bocht naar 
links. Door het stukje ruit langs de randen van het scherm 
waarop Bowman het applaus minzaam in ontvangst staat 
te nemen, ziet Jef hoe alle andere wagens op de brug met 
een elegante zachte bocht tot stilstand komen en iedereen 
vol ontzetting naar zijn wagen staart. Een fractie van een 
seconde later schiet zijn wagen over de balustrade van de 
brug heen en ziet hij alleen nog de diepblauwe kleur van de 
lucht voor zich en de grijsblauwe kleur van het water onder 
zich. Hij ziet zijn lichaam in de gordel bekneld zitten, de 
massief gesloten deuren, en laat de beelden over zich heen 
komen van zijn jeugd, zijn ouders, Romy, en zijn eerste 
successen bij X-COM. Net voordat hij met zijn hoofd tegen 
het dak van de auto knalt, wenst hij vanuit het diepst van 
zijn hart dat hij bewusteloos raakt voordat hij in het water 
terechtkomt en de gruwel van het verdrinken niet bewust 
hoeft door te maken.
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