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L O N D E N

 
 

‘Ben je er klaar voor?’
Sibley rilt nog steeds.
‘Ja. Maar het is die wind. Daarnet in de zon vond ik het 

best aangenaam, maar hier in de schaduw blaast de wind 
door mijn lijf.’ 

Ze wrijft ostentatief met haar armen over de dunne stof 
van haar jas. Windbreaker, denkt ze. Woord zonder inhoud.

‘En jij?’ Ze kijkt haar partner onderzoekend aan. ‘Heb je 
er vertrouwen in?’

Marshall knikt. Hij straalt altijd vertrouwen uit, rust, en 
bedachtzaamheid. Het is de hoofdreden waarom hij hier 
naast haar staat, en geen andere man. Niemand die zou ver-
moeden dat hij, wanneer de mogelijkheid zich aandient, 
het grootste fuifbeest is van Groot-Londen.

Na een laatste blik op de klok van de kathedraal van West-
minster zetten ze koers naar het noorden, waar het labo- 
ratorium van professor Miller is gevestigd. Ze zijn er het  
afgelopen jaar al enkele keren geweest, voor algemene ge-
sprekken, een screening van hun DNA en een voorzichtig 
aftasten van hun wensen. En een financiële evaluatie ook, 
waarvan het resultaat niet min is. Aan mooie dromen hangt 
duidelijk een stevig prijskaartje.

Vandaag is de ultieme dag waarop al hun wensen in een 
contract zullen worden vastgelegd, alle onduidelijkheden 
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open en bloot op tafel zullen komen te liggen, en waarop 
de baby, nu nog niet meer dan een plan, werkelijkheid zal 
gaan worden.

Sibley huivert nogmaals in haar dunne jas. ‘Toch maar 
treurig weer om aan een baby te beginnen’, mompelt ze.

‘Ja, al is het maar goed dat het niet meer op de aloude ma-
nier hoeft te gebeuren, want dan zouden deze lente maar 
heel weinig baby’s worden gemaakt.’ 

Hij grijnst en Sibley moet ongewild meelachen. Een mo-
ment van ontspanning op een verder met spanning bela-
den dag.

Ze staan nu samen voor de ingang van het Dr. Miller  
Laboratorium voor Reproductieve Geneeskunde en Gene-
tische Modificatie. Beurtelings kijken ze naar het elektroni- 
sche oog dat de eigenheid van hun iris uit eerdere bezoeken 
heeft opgeslagen. Vrijwel geluidloos schuiven de deuren 
voor hen open en achter hen meteen weer dicht. Net als 
bij hun vorige bezoeken overvalt Sibley ook nu weer de  
rust van het lab. Dat ze hier op een zondag zijn, op een mo-
ment dat niemand anders aanwezig is, speelt natuurlijk  
een rol. Maar het is veel meer dan dat. De akoestische kwa- 
liteit van het gebouw is bijvoorbeeld compleet: geen enkel 
geluid van de drukke stad dringt hier binnen. De voortdu-
rend wisselende projecties van zowel kinderen, als ouders, 
als het werk in het lab wekken de indruk van succes, belof-
te en degelijkheid. De talrijke planten, de muziek, zelfs de  
geur die subtiel wordt opgewekt, stellen toekomstige ouders 
gerust en scheppen een beeld van een nieuwe wereld waarin 
enkel het goede nog bestaat.

Veel tijd om tot rust te komen is er echter niet, want een 
automatische stem kondigt al aan dat dr. Miller hen ver- 
wacht. Ze worden verzocht naar deur 32 te wandelen, de- 
zelfde deur die ze ook eerder al binnengingen. Sibley neemt 
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nog snel haar oogdruppels. Door de spanning zijn haar ogen 
droog en blijven de lenzen minder goed zitten. Marshall 
stuurt haar een knipoog en dan nemen ze elkaars handen 
vast en gaan hand in hand voor deur 32 staan, die voor hen 
openschuift.

‘Meneer en mevrouw Daniels!’ Dr. Miller schiet als van-
ouds energiek achter zijn bureau vandaan en schudt hun 
hartelijk de hand. ‘Het moment van de waarheid! Proficiat, 
vandaag worden jullie ouders!’

Marshall schiet in de lach.
‘Lach niet, meneer Daniels! Ik weet dat het nog niet zo 

voelt, maar straks, als u hier naar buiten wandelt, zult u 
het heus wel voelen. Ik heb het ondertussen al bij zoveel 
koppels gezien: maandenlang komen ze hier langs en pra-
ten over hun toekomstige baby. En hoe concreet we ook 
worden, toch blijft die een heel abstracte baby. Tot ze het 
finale contract tekenen en ineens beseffen dat op datzelfde 
moment aan die baby zal worden begonnen, die zeven dagen 
later al door de moeder zal worden gedragen. Ja, kijk maar 
niet zo verbaasd, meneer Daniels, straks zal de ontroering 
ook u overvallen!’

Marshall knikt plichtsbewust en Sibley glimlacht zo ver-
wachtingsvol mogelijk. Ze voelen niets van wat dr. Miller 
voorspelt, maar ze zijn de laatsten om hem tegen te spre-
ken.

‘Neem plaats, maak het u comfortabel, en dan nemen we 
samen alle specificaties van het contract door.’

Terwijl Sibley en Marshall gaan zitten, laat dr. Miller via 
zijn virtuele assistent, het kleine AI-toestel in zijn oor, het 
contract op tafel verschijnen. Met een zwaai van zijn arm 
draait hij de projectie zo dat Sibley en Marshall gemakke-
lijk kunnen meelezen. Snel grabbelt Sibley Marshalls hand 
en klemt die stevig vast op haar schoot. Marshall kijkt haar 
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veelbetekenend aan. Dan richten ze hun ogen op de vele 
pagina’s elektronisch contract die straks zullen bepalen wie 
en wat de baby is.

‘Het zijn dertig bladzijden, meneer en mevrouw, dus het 
vraagt wat tijd. Maar u moet het maar zo zien: vroeger kre-
gen mensen bijna zonder moeite een baby, maar ze wis-
ten niet wat ze zouden krijgen. Bijgevolg moesten ze er na 
de geboorte heel veel tijd en moeite in steken. Nu steekt u 
heel veel tijd en moeite in de periode die daaraan vooraf-
gaat, maar daardoor zal u straks, na de geboorte, veel min-
der moeite in uw kind hoeven steken. En daar doen we het 
uiteindelijk voor, niet?’

Ze knikken de enthousiaste professor allebei glimlachend 
toe.

‘Nog een beetje zenuwachtig, zie ik’, zegt hij met een 
grijns. ‘Maar dat hoort er allemaal bij, maak u geen zorgen.’

Sibley schuift wat dichter naar het tafelblad. ‘Ik kan het 
eigenlijk niet zo goed zien, professor. Kan het misschien wat 
groter?’

‘Maar natuurlijk, mevrouw.’ Miller maakt even een ronde 
beweging met zijn linkerhand. Meteen wordt de eerste 
pagina van het contract opgeblazen en zijn alle letters dui-
delijk leesbaar. Te beginnen met het geslacht: een meisje.

‘De keuze voor een dochter is evident in uw geval’, her-
haalt Miller wat ze tijdens vorige gesprekken al bespraken. 
‘Er zijn geen medische indicaties voor de keuze voor het 
vrouwelijk geslacht, maar we weten allemaal dat meisjes 
zich meer dan jongens toeleggen op hun intellectuele capa-
citeiten, en dat de kans op een diploma hoger onderwijs 
bij vrouwen bijgevolg groter is dan bij jongens.’

‘En het genderevenwicht?’ vraagt Marshall.
‘Zoals ik u al zei, dat houden wij intern bij. De laatste tijd  

zijn heel wat embryo’s van het mannelijk geslacht gecre-
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eerd omdat er medische indicaties waren voor erfelijke ziek- 
ten via de vrouwelijke lijn. Die gegevens voegen we in de 
centrale databank voor reproductieve geneeskunde wereld-
wijd in, en zij houden de vinger aan de pols wat betreft gen-
derevenwicht.’

Marshall knikt. ‘Oké, dat is duidelijk voor mij.’
‘De volgende lijst is ook standaard’, gaat Miller verder ter-

wijl hij door het contract scrolt. ‘Alle mogelijke vormen van 
afwijking zijn aangevinkt. Dat wil zeggen dat alle genen of 
chromosomen die aanleiding kunnen geven tot afwijkin-
gen en die het leven van het kind nu of later mogelijk zullen 
bemoeilijken, automatisch worden gescreend en zo nodig 
verwijderd. We hebben het over het borstkankergen, het 
alzheimergen, maar ook muco, down, doofheid en andere 
problematieken.’

Sibley voelt zich opnieuw ijskoud worden wanneer Miller 
eigenschappen als doofheid of down afwijkingen noemt. 
Ze weet dat steeds meer mensen zijn overtuiging delen en 
dat iedereen die zijn baby via het lab laat creëren inder-
daad deze standaardlijst aanvinkt in de overtuiging dat het 
beter is voor het kind in kwestie. Maar ze kan het maar niet 
rijmen met haar eigen ervaring en verleden, met een dove 
oma, en een neefje dat het syndroom van Down had. Geen 
van beiden is door de familieleden ooit als een probleem 
gezien. Geen van beiden heeft existentiële worstelingen ge-
kend door deze eigenschappen. Goed, er waren momenten 
waarop ze hun beperkingen lastig vonden, maar nooit op 
het niveau dat iemand spijt had dat ze bestonden. Maar ze 
kan er niets over zeggen, geen enkel lab wereldwijd zal nu 
nog een baby maken met een van deze afwijkende eigen-
schappen. Het zou een smet op hun naam werpen. Het zou  
misschien zelfs als een wetenschappelijke fout worden be-
schouwd en geen enkel koppel zou er nog langskomen voor 
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een kind. En dan stopt de financiering natuurlijk helemaal.
Opgewekt gaat Miller verder door het document en alle 

eigenschappen. Het is nauwelijks merkbaar dat zijn glim-
lach een beetje geforceerder wordt bij een volgende blad-
zijde.

‘Deze clausule tot vrijstelling van schuld door het lab 
hoort ook standaard tot een contract, uiteraard’, zegt hij bij- 
na terloops. ‘Het spreekt namelijk voor zich dat wij een 
embryo afleveren met een perfect startpakket, maar niet 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien de baby 
zich toch niet ontwikkelt zoals verhoopt. Zoals u weet heb-
ben ouders ook een rol in de ontwikkeling van een kind. 
Wanneer een baby met de juiste genen op de wereld komt 
maar zich alsnog negatief ontwikkelt, gaan wij er standaard 
van uit dat dit een gevolg is van de opvoeding.’

Sibley knippert bijna met de ogen van verbazing, maar 
houdt ze doelbewust op de uitzonderingsclausule, waar 
duidelijk veel meer letters staan dan zij zo snel kan lezen en 
veel meer dan wat de glimlachende professor hun vertelt.

‘Daarmee is de basis van jullie baby helemaal rond. De 
prijs’, hij tikt bijna argeloos de bladzijde over financiering 
aan, ‘is jullie ook bekend. Ik ontving van jullie bank de beves-
tiging dat jullie dit bedrag aankunnen. Je kunt uiteraard 
ook bij je zorgverzekeraar een terugbetaling aanvragen, maar 
aangezien dit jullie eerste kind is, zal die niet boven de stan-
daardterugbetaling van 26 procent zitten. Maar ook dat 
wisten jullie al.’

Dr. Miller laat even een pauze vallen. Marshall en Sibley 
gaan allebei wat rechter zitten.

‘Ik neem er nog even onze modellen bij.’ Hij grijpt achter 
zich en neemt twee plastic weergaves van DNA-strengen 
vast. ‘Dit zijn DNA-strengen, dat beeld kennen jullie. Op 
het DNA zitten de genen. Zoals ik jullie eerder vertelde 
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kunnen wij deze genen, het zogenaamde genoom, scree-
nen. Het komt erop neer dat wij verschillende embryo’s 
maken op basis van jullie eicellen en zaadcellen, een dertig-
tal meestal. Na vijf dagen al is er een verschil tussen de cel-
len van het embryo enerzijds, en een groepje cellen dat zal 
uitgroeien tot moederkoek anderzijds. Het is uit de laatste 
cellen dat we DNA halen. En alleen de embryo’s waarvan 
de afgenomen cellen geen enkele van de eerdergenoemde 
defecten of afwijkingen vertonen, kunnen naar de volgen-
de fase gaan, de implantatie. Die methode is niet nieuw, dat 
kunnen we al tientallen jaren, en het is de methode waarop 
al heel wat van jullie leeftijdsgenoten tot stand zullen zijn 
gekomen. Een soort afvalkoers, zeg maar. En om eerlijk te 
zijn’, hij glimlacht hen knipogend toe, ‘is dat toch wel een 
beetje verspilling. Niet dat we nog in de tijd leven waarin 
we embryo’s baby’s noemen en aarzelen om die te vernieti-
gen, maar omslachtig is het wel.’

Marshall knikt bevestigend. ‘Dat is inderdaad omslachtig. 
En het voelt ook niet zo wetenschappelijk: je lijkt gewoon 
te hopen dat het winnend lot zonder afwijkingen erbij zit.’

‘En je mag de impact op vrouwen ook niet onderschat-
ten’, valt Sibley hem bij. ‘Eicelpunctie is geen pretje, en voor 
deze methode zijn véél eicellen nodig.’

‘Precies, mevrouw, precies! En als dat is hoe u naar deze 
zaak kijkt, dan denk ik wel dat u openstaat voor een ander, 
laat ons zeggen “efficiënter” parcours.’ 

Miller grijpt nu naar een ander plastic model, waarop ver-
schillende letters op een lange streng zichtbaar zijn, met 
daartussen een zich herhalend patroon van gekleurde blok-
jes.

‘Kijk, dit is een detailopname van het DNA, een stukje 
ervan. Daarop zijn verschillende genen zichtbaar, en daar-
tussen zogenaamd “spacer DNA’. Als een lichaam in contact 
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komt met bepaalde bedreigingen, dan zal het aan het DNA 
patronen toevoegen, een genenreeks waarmee het lichaam 
de bedreigende virussen in de toekomst sneller herkent én 
te lijf kan gaan. Het lichaam verandert als het ware zelf zijn 
DNA om sterker te staan. Dat is vervolgens niet erfelijk, 
maar maakt de persoon in kwestie wel resistenter. Deze 
methode heet crispr, een ingewikkelde afkorting die je mag 
uitspreken als “krisper”. Kunt u volgen?’

Marshall en Sibley knikken nogmaals.
‘Vroeger konden we dat proces alleen waarnemen. Dan 

zagen we hoe het lichaam door die crispr ziektes te lijf ging. 
Maar vanaf 2010 ongeveer verschenen meer en meer papers 
waarin wetenschappers vertelden hoe ze deze als het ware 
natuurlijke techniek, van het lichaam zelf, gingen inzetten 
om zieke mensen te genezen.’

‘Gentherapie?’ vraagt Marshall.
‘Precies meneer, gentherapie. En af en toe werkte dat ook. 

Alleen bleef de medische wereld aarzelend. Hun voorwaar-
de voor gentherapie was en is nog steeds dat het alleen mag 
worden gebruikt om te genezen, als therapie. Maar dan 
vraag ik u: waarom zou het bij therapie moeten blijven? 
Therapie is het genezen van wat fout is. Maar ik denk dat u 
net als ik toch bent opgevoed met de gedachte: voorkomen 
is beter dan genezen?’ Opnieuw glimlacht hij zijn veel te 
witte tanden bloot. ‘Ik kan honderd embryo’s maken, er 
vijf goede uit selecteren, en de rest de vuilnisemmer in kie-
peren. Of ik pas crispr gewoon toe op vijf embryo’s, waarvan 
we er twee terug inplanten. De impact is voor u, mevrouw, 
veel minder groot, en de kans op succes is minstens even 
groot.’

‘En dan knipt u eigenlijk alles weg wat niet bevorderlijk 
is voor het welzijn van het kind?’

Miller knikt.
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‘Maar het mag niet?’
Miller haalt zijn schouders op. ‘Het is een dunne lijn, 

meneer. Uiteindelijk hebben we het beste voor met het 
kind en behoeden we het voor ziektes waarvan de weten-
schap wel vindt dat we ze mogen genezen.’

‘Ik snap het wel…’ zegt Sibley voorzichtig. Ze kijkt Mar-
shall twijfelend aan. Ze voelen allebei dat het gesprek nog 
ergens heen gaat. Maar waarheen? Ze besluit het recht-
streeks te vragen.

‘Maar dat is niet het enige wat u voor ogen hebt, niet? 
Toen u daarnet over een efficiënter parcours sprak, had ik 
de indruk dat u niet alleen crispr bedoelde. Want dat ken 
ik. Sommigen van mijn vriendinnen verwachten nu al een 
crispr-baby, weliswaar door medische indicaties. Maar u 
lijkt nog iets anders te willen voorstellen.’

Miller lacht nogmaals stralend. ‘U bent snel, mevrouw. 
Want inderdaad, ik kan u nog meer voorstellen. Met crispr 
is het zoals met tekstverwerkingsprogramma’s: je kunt niet 
alleen knippen, maar ook plakken.’

Hij laat de woorden even tot hen doordringen.
‘En ik kan ook veel meer knippen en plakken dan enkel 

afwijkingen en gezondheidsbedreigingen. Want geef toe: 
die grens is toch niet duidelijk? Alzheimer is een bedreiging 
voor de gezondheid, akkoord, maar is de extreem bleke huid 
van roodharigen dat ook niet? Zij verbranden immers snel-
ler en hebben dus meer kans op huidkanker.’

Marshall knijpt hard in Sibleys hand. Beiden proberen ze 
hun enorme verbazing niet te laten zien.

‘Of op het psychologisch niveau, meneer en mevrouw. Stel 
dat uw kind talent heeft voor piano, met een groot muzi-
kaal gevoel, maar erg korte vingers heeft. Vroeger rekte men 
die vingers dan mechanisch, met alle dramatische gevolgen 
van dien voor grote componisten zoals Robert Schumann. 
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Vandaag kan ik er gewoon voor zorgen dat een baby voor 
alle zekerheid al vingers heeft die lang genoeg zijn, mocht 
het muzikaal talent blijken te hebben. Want laat ons wel 
wezen: de genen voor gezichtsvormen en intelligentie zijn 
ons al lange tijd bekend, maar die voor artistieke aanleg heb-
ben we nog niet gevonden. Het is gewoon een kwestie van 
samen door te nemen welke kenmerken jullie nog meer 
gunstig lijken voor een opgroeiend kind en de volwassene 
die het later zal worden. Persoonlijk vind ik dat dit nauw 
aansluit op de crispr-methode, die de wetenschap wel al 
toelaat. Een soort B-kant van dezelfde langspeelplaat, zeg 
maar.’

Opnieuw knikken Marshall en Sibley zwijgend.
‘Ik heb wat modellen laten maken’, zegt Miller, terwijl hij 

nieuwe beelden op tafel laat zien. ‘Gezichtsvormen, oog-
kleur en haarkleur, gestalte, intelligentieniveau, beweeg-
lijkheid van de ledematen, huidskleur… noem maar op, het 
staat er.’

Voor hen verschijnen simulaties van minstens dertig ver-
schillende gezichten, telkens van een meisje op de leeftijd 
van ongeveer twaalf jaar. De meisjes lijken op elkaar, maar 
kijken toch telkens anders, alsof er een ander karakter in 
weerspiegeld wordt.

‘En wij kunnen er gewoon uit kiezen?’
‘Klopt. Tegen een meerprijs van 1000 Britse pond, dus 

zo’n 1200 dollar.’ Hij zwijgt even en voegt er dan aan toe: 
‘Per kenmerk uiteraard.’

Marshall en Sibley moeten even slikken, maar knikken 
dan toch.

‘Als u ons de lijst even kunt laten doornemen, dan zullen 
we samen beslissen hoeveel extra kenmerken we kiezen.’

‘Vanzelfsprekend, mevrouw’, zegt Miller terwijl hij gaat 
staan.
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Zo onzichtbaar mogelijk knikt Sibley naar Marshall. ‘Dit 
lijkt me een goed moment’, zegt ze zo duidelijk mogelijk.

Ondertussen wandelt Miller naar de deur waarlangs zij 
een uur eerder zelf binnenkwamen. ‘Ik laat jullie rustig 
overleggen, en ga ondertussen even naar mijn lab.’ Hij wijst 
naar een van de muren, die nu lichtdoorlatend wordt, waar-
door ze het lab achter zijn kantoor kunnen zien. ‘Zodra u 
klaar bent, zwaait u maar even en kom ik terug.’

Met die woorden en een blik op de irisscan naast de deur 
draait hij zijn rug naar hen toe en stapt het kantoortje uit. 
Minder dan een seconde later voelt hij tegen zijn slaap een 
pistool. Nog een seconde later wordt hij ook in zijn rug 
onder schot gehouden. Sibley en Marshall halen hun iden-
titeitsbewijs uit hun jas. 

‘Federale Recherche voor DNA-criminaliteit’, zegt Sibley. 
‘U staat onder arrest, professor Miller.’
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I I

Z O N D A G  1 2  M A A R T  2 0 4 5 ,  1 4 . 4 6  U U R , 
L O N D E N

In het hoofdkantoor van de Britse Genome Crime Unit leunt 
Romy opgelucht achterover. Door haar nieuwe job als voor-
zitter van de internationale ethische waakhond IFRoMP 
(International Federation for the Regulations on Medical 
Progress) werkt ze wereldwijd steeds vaker met politie-
diensten en geheime recherches samen, maar nog altijd is 
de rust waarmee deze gespecialiseerde politiediensten te 
werk gaan haar vreemd. Bij elke undercoveroperatie zijn 
die agenten de koelbloedigheid zelve en is zij, hun tijdelijk 
operationeel manager, van de eerste tot de laatste minuut 
doodzenuwachtig. Op zich is dat niet erg, want de plannen 
zijn door de plaatselijke diensten en haar eigen organisa-
tie altijd tot in detail uitgewerkt, tijdens de voorbereiding 
is ook zijzelf uitermate rustig, en iedereen weet dat zij pas 
het fiat voor de operatie geeft als ze het volste vertrouwen 
heeft in de voorbereiding ervan. Maar het zou voor haar 
gezondheid niet slecht zijn als ze haar hart tijdens de acties 
zelf wat meer onder controle zou krijgen. ‘Onbewust opge-
slagen herinneringen aan het moment waarop uw zoon en 
ex-man onder schot werden gehouden ten tijde van Eter-
nal’, blijft de psycholoog volhouden wanneer ze aan haar 
maandelijks verplichte consultatie voldoet. Romy vindt die 
verklaring te gemakkelijk, maar laat het maar zo. Interes-
santer zou zijn om een goede oplossing te krijgen om ervan 
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af te komen. De eveneens opgelegde yoga- en VR-oefenin-
gen hebben echter nog voor geen meter geholpen. Wat 
Marshall en Sibley, de zogenaamde meneer en mevrouw 
Daniels, hier als undercoveragenten hebben gepresteerd, 
zou zij nooit kunnen. ‘Joanne,’ zegt ze tegen haar virtuele 
assistent, ‘laat beiden een geschenkpakket met een bedank-
kaartje namens mij persoonlijk toesturen alstublieft.’

‘Opdracht genoteerd, Romy’, antwoordt Joanne plicht-
bewust.

Terwijl Romy wacht op de volgende fase, controleert ze 
de beelden van de operatie. Via de X-lenzen die Sibley en 
Marhall droegen, is elk woord dat gesproken werd perfect 
opgenomen. De beelden zelf hangen af van waar de agen-
ten naar keken. Maar het ziet ernaar uit dat ze dat goed 
gedaan hebben: vooral beelden van Miller wanneer hij aan 
het woord is over delicate en vermoedelijk verboden han-
delingen, en vooral beelden van het contract wanneer daar 
duidelijke termen en – niet in het minst – prijzen worden 
genoemd. Het is aan de politiediensten en rechtbanken om 
het verder te beoordelen, maar voor zover zij weet heeft 
Miller zowat elke wet op genetische modificatie aan zijn 
laars gelapt. Het is bijvoorbeeld nog altijd verboden om in 
universitaire laboratoria kinderloze koppels te helpen, ten-
zij daar sterke medische indicaties voor zijn. Die medische 
indicaties moeten bovendien vastgesteld worden door een 
ziekenhuis dat aan een andere universiteit is verbonden, dit 
om elke mogelijkheid tot winstbejag tegen te gaan. Miller 
mag dus geen embryo’s creëren die worden ingeplant, en 
mag daar al helemaal geen geld voor vragen. Hij wordt ten-
slotte gesubsidieerd met overheidsgeld, voor onderzoek. 
Het enige wat hij mag doen, is wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren, en ingaan op een verzoek om medische hulp in-
dien dat van een ander universitair ziekenhuis komt. Dat 
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is compleet in tegenstelling tot de talrijke privéklinieken, 
waar koppels met veel geld wel hun persoonlijke crispr-
baby laten maken. Ook dat stuit Romy hevig tegen de borst, 
maar ze weet dat ze zo langzamerhand zal moeten aanvaar-
den dat de generatie van Milo, haar zoon, de laatste is die 
nog grotendeels spontaan en bij toeval tot stand kwam, en 
niet in een laboratorium. Dat is een evolutie die niet tegen 
te houden is. Maar wat wel moet worden tegengehouden, 
en waar IFRoMP zich onder meer op toelegt, is dat het laten 
maken van een baby alleen met duidelijke medische indi-
catie toegestaan is en bovendien betaalbaar moet blijven  
voor iedereen. De kosten van het embryo moeten inkomens-
afhankelijk worden bepaald, en voor mensen met een inko-
men onder het basisinkomen moet het zelfs gratis zijn voor 
minstens één tot het einde voldragen zwangerschap. Ze 
heeft de laatste tijd al meer dan één DNA-ziekenhuis moe-
ten laten sluiten omdat ze woekerwinsten vroegen, ook aan 
kwetsbare personen. Maar wat Miller hier doet gaat nog 
een stap verder: persoonlijkheidskenmerken selecteren in 
het embryo! Ze schudt verslagen het hoofd. Het is on-
begrijpelijk dat mensen de geschiedenis zo slecht kennen. 
Alleen al in de laatste 150 jaar hebben zich in de wereld zo- 
veel drama’s voltrokken op basis van rassenvoorkeur of door 
de jacht op niet-geliefde persoonlijkheidskenmerken dat 
het voor haar overduidelijk is dat niemand er voorstander 
van kan zijn om zogenaamd perfecte baby’s te maken. Maar 
blijkbaar zijn er toch genoeg mensen die dat willen. Die 
bereid zijn om daar heel veel voor te betalen. En die niet na- 
denken over de gevolgen.

Zuchtend klapt ze haar minilaptop dicht en besluit even 
door de gang te wandelen in afwachting van het politie-
korps dat van de operatie naar het hoofdgebouw terug zal 
komen. Hoe blij ze ook is met het resultaat van deze ope-
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ratie, toch wordt ze er ook moedeloos van. Als Miller deze 
technieken aan kinderloze koppels kan aanbieden, tegen 
hoge maar nu ook niet volstrekt onbetaalbare prijzen, dan 
mag ze er zo goed als zeker van zijn dat er nog meer zieken-
huizen en laboratoria zijn die deze kennis bezitten én in 
praktijk brengen. Zullen ze die allemaal kunnen vinden? 
Hoeveel verder staat de kennis van genetische modificatie 
al dan zij beseffen? Hoeveel vrouwen zijn nu al zwanger van 
een zogezegd perfecte baby? En gaat dat de wereld defini-
tief veranderen?

Net als ze Joanne een koffie wil vragen om wat op te kik- 
keren, schuift de deur aan de achteringang open en bren-
gen enkele agenten professor Miller binnen. Ze zou kun-
nen wegduiken, ze zou kunnen hopen dat hij haar niet kent, 
maar ze verplicht zichzelf de confrontatie met deze DNA-
gek aan te gaan. 

Resoluut stapt ze op hem af.
‘Professor Miller, wie had gedacht dat we elkaar hier ooit 

zouden ontmoeten…’
Van zijn stralende glimlach is nu niets meer te terug te 

vinden. Hij spuwt net niet in haar gezicht als hij haar naam 
uitroept: ‘Romy Bell! De vrouw die de vooruitgang van de 
wetenschap steeds meer aan banden legt!’

‘Dat doe ik niet persoonlijk, dokter Miller, en het valt 
maar te bezien wat je vooruitgang noemt.’

‘Wij hebben de mogelijkheid om de fouten van de natuur 
te corrigeren en jij, jij vindt dat misdadig. Misschien is het 
tijd dat je eens in de spiegel kijkt. Wie is hier eigenlijk de 
echte misdadiger?’

Ze dwingt zichzelf om rustig te blijven. ‘Volgens de inter-
nationale wetgeving op het vlak van DNA-manipulatie bent  
u dat, dokter. En ik wens u van harte succes met uw verde-
diging straks in de rechtbank.’
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Met ingehouden woede draait ze zich om op haar hielen 
en wil kordaat de gang uitstappen, maar botst zo tegen het 
diensthoofd recherche, die blijkbaar vlak achter haar stond.

‘Excuseer, mevrouw Bell’, verontschuldigt de jonge agen- 
te zich. ‘Ik wist niet dat u mijn kant uit zou komen. Ik kom 
Miller net halen voor de ondervraging.’

‘Het is oké, agent Young’, stelt Romy haar gerust terwijl 
ze toch even over de arm wrijft waarmee ze tegen het kogel-
vrije vest aanbotste. ‘Houd mij op de hoogte, als je wil. Ik 
ben vanavond wat minder goed bereikbaar, maar je kunt 
uiteraard een boodschap achterlaten bij Joanne.’

‘Doe ik zeker.’
‘En, agent Young…’
‘Ja?’
‘Dank je wel, en complimenten aan je team en je colle-

ga’s. Het was uitstekend werk.’
Agent Young glimlacht verlegen en glunderend tegelijk. 

‘Dank u. Ik geef de boodschap door.’

Daarna grabbelt Romy haar spullen bij elkaar en holt al-
weer richting uitgang. Wat een rare job is dit toch, denkt ze  
voor de zoveelste keer. Na de crash van Eternal, en alle dra-
ma’s die eruit volgden, was ze maandenlang ervan overtuigd 
geweest dat ze nooit meer uit werken zou gaan. Ze zou haar 
leven omgooien, een job met een veel lagere impact zoeken, 
wat codes schrijven voor de Deliverobots bijvoorbeeld. Ze 
wilde allesbehalve weer een verantwoordelijke job en bleef 
maandenlang thuis. Al die tijd werd haar stilzwijgend een 
loon uitbetaald waarvan ook haar advocaat de herkomst 
niet mocht verklappen. Toch is ze er zo goed als zeker van 
dat die steun kwam uit een noodfonds van de Amerikaanse 
regering. Ze is er in elk geval nog altijd dankbaar voor, want  
die tijd van nadenken over haar toekomst, of van vooral niet- 
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nadenken, heeft haar ontzettend goed gedaan. Ze had afstand 
kunnen nemen van al haar zorgen over de toekomst van de 
wereld en de mensen. Het had Milo en haar de kans gege-
ven om alles wat gebeurd was te verwerken, of althans een 
plaats te geven. En ze had geleidelijk aan oog gekregen voor 
wat Milo al veel sneller had begrepen dan zij: dat Lieven 
deel kon uitmaken van dat andere leven. Niet als een nieu-
we papa voor Milo, maar als een nieuwe man voor Romy, 
en een vertrouwenspersoon voor Milo. Ze had het nog even  
afgehouden, maar een dik half jaar na de feiten was Lieven bij 
haar ingetrokken. Ze had Milo de vraag zelfs niet hoeven 
stellen. ‘Doe het nu gewoon’, had hij gezegd toen ze eens 
twijfelend naar de beide huissleutels zat te staren. Vanaf 
toen was het één sleutel van hem en één sleutel van haar. 
Lievens vorige huis, inclusief al zijn oude wagens en de 
oude laptops en gsm’s van zijn vader, hadden ze aan de stad 
geschonken. Het huis heette nu The Peter Shaw Museum 
of Daily Living at the End of the 21st Century. Dagelijks kwa-
men er jongeren op schoolbezoek.

Romy schudt de herinnering van zich af en concentreert 
zich op het programma van vanavond.

‘Joanne, hoelang heb ik nog?’
‘Ongeveer veertig minuten.’
Oké, dat moet lukken, denkt Romy.
‘Er is een auto geregeld?’
‘Zeker Romy, ik laat de auto nu voorrijden aan de hoofd-

ingang.’
‘Prima, dank je Joanne.’
Lieven was nog maar enkele weken bij hen in getrokken 

toen de vacature voor deze job werd gepubliceerd. Het was 
wel het laatste waar Romy naar op zoek was: opnieuw een 
soort ethische commissie. En opnieuw ontzettend veel ver-
antwoordelijkheid. En toch liet de vacature haar niet los. 
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Het internationale karakter en de neutraliteit van de orga- 
nisatie waren in haar ogen een soort belofte van rust, on-
danks de verantwoordelijkheid. Niet meer betrokken zijn 
bij een commercieel bedrijf, en niet meer ter verantwoor-
ding kunnen worden geroepen door één president, dat leek 
zo mooi. En ze mocht werken in een tempo dat ze zelf koos, 
op uren waarover ze zelf besliste, op voorwaarde dat de wer-
king van de organisatie niet in het gedrang kwam. Voor ze 
het goed en wel besefte had ze toegezegd, en nu is ze al bijna 
twee jaar voorzitter van IFRoMP.

Ze heeft er geen spijt van, de job biedt haar inderdaad wat 
ze zocht: onafhankelijkheid. En meer evenwicht tussen werk 
en gezin, ondanks de vele langdurige operaties. Maar waar 
ze geen rekening mee heeft gehouden, is de eenzaamheid. 
Bij de Federatie zelf heeft ze uiteraard veel collega’s, maar 
die zitten over de hele wereld verspreid. Vergaderingen ge-
beuren bijna altijd virtueel en als ze al eens fysiek samenko-
men, dan is dat afwisselend in de steden waar haar collega’s 
wonen. Soms eens Washington dus, maar evengoed Johan-
nesburg of Beijing. Wanneer ze voor een operatie naar het 
buitenland moet, is ze pas echt alleen. Dan is ze niet meer 
dan de stille en drijvende kracht die samenwerkt met de 
nationale politie- en juridische diensten van het land van 
actie. Opnieuw een groep mensen, maar een groep waar ze 
buiten staat. Ze is dan operationeel manager, hoofd van een 
tijdelijke operatie, maar nooit deel van die nieuwe groep. 
Ze nemen haar zeggenschap ook lang niet altijd in dank af, 
al gaat het steeds beter, nu haar autoriteit en faam groeien. 
Maar ze blijft de buitenstaander. Nu verlaat ze dit Britse 
hoofdkantoor, en niemand zal haar missen. Ze is maar een 
bezoeker, telkens weer. Een bezoeker in weliswaar ontzet-
tend luxueuze, maar toch eenzame hotels. Om dan terug te 
keren naar huis, naar de virtuele vergaderingen van colle-
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ga’s die het eigenlijk ook gewoon zijn om zonder haar ver-
der te werken. Zo hangt ze altijd tussen twee werelden in, 
en hoe mooi die onafhankelijkheid ook is, toch weegt die 
onverwacht zwaar op haar. De verplichte uren bij de psy-
choloog, die wel degelijk goed beseft waar ze mee worstelt, 
kunnen haar geen soelaas brengen op dat vlak.

Ze heeft ondertussen geleerd dat ze haar buitenlandse op- 
drachten zelf leuker moet maken. Bijvoorbeeld door afspra-
ken te plannen met mensen die in de buurt wonen. Het zou 
gek zijn om een operatie in Australië te leiden en er niet van 
te profiteren op bezoek te gaan bij enkele familieleden die 
lange tijd geleden van Amerika naar Australië zijn geëmi-
greerd, ongeacht hoe ver ze daarvoor moet reizen. En nu ze 
in Londen is, zou het idioot zijn om niet even een uitstap 
te maken naar Parijs, naar haar goede vriendin Bieke Van 
Oostende. Sinds de Hyperloop tussen Londen en Parijs is 
gebouwd, kost het niet meer dan 25 minuten om van de 
ene naar de andere hoofdstad te reizen. Ondanks de brexit, 
en met zichtbare ontgoocheling bij de toenmalige minis- 
ters, zijn de banden tussen het oude Europese continent en 
Groot-Brittannië erg versterkt. Voor Romy is het alleen maar 
een voordeel: zo kan ze snel even naar Parijs voordat ze mor-
gen terugvliegt naar Californië. Het enige obstakel is dat 
Bieke nog niet weet dat ze eraan komt. Om de geheimhou-
ding van de operatie te garanderen mag ze geen afspraken 
maken tot de operatie afgelopen is. Dat wordt dus opstap-
pen richting Parijs, en hopen dat Bieke zich vanavond be-
schikbaar kan maken.
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