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1. Het laatste papieren boek is gedrukt, de laatste Blue Ray DVD geproduceerd. 
Boekloze bibliotheken zijn veranderd in gemeenschapshuizen & congreszalen

2. TV, radio, kranten en tijdschriften zijn vervaagd tot 1 scherm (maar niet tot 1 
bedrijf!) voor informatie, onderwijs en amusement in gepersonaliseerde vorm

3. Elk huis heeft een ‘virtuele bol’,  een soort communicatie hoofdkwartier & 
spelkamer in één. Binnenin die bol doen kinderen hun huiswerk samen met 
klasgenoten en houden de volwassenen routinevergaderingen met collega’s

4. U kunt documenten en spreadsheets proeven, ruiken en draaien. De brein-
interface is standaard. U bedient elk scherm en elk apparaat om u heen door 
aanraken, wijzen, praten of denken

5. U geeft een foto, een stem, een geluid, DNA of een vingerafdruk, en de zoek-
machine zoekt het bijpassende antwoord: wie of wat is dit, en: is het toegestaan 
om de gevonden bron te gebruiken?

6. Uw multifunctionele mobieltje is de afstandsbediening van uw leven. Het 
is  betaalmachine, paspoort, dating-instrument en check instrument. U checkt 
iedereen en elk product ter plekke

7. Het persoonlijke dashboard is het hoofdkwartier voor al uw communicatie, 
privacy-instellingen en copyright-kwesties. Hiermee beheerst u al uw ident-
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schermt u hiermee het auteursrecht op uw creaties, zoals liedjes, boeken en 
software

8. U hebt 100% privacy, maar privacy is ook een (betaalde) optie. U kunt van 
alles doen in volledige anonimiteit — tenzij & totdat u een misdaad of ongeluk 
begaat. In dat geval wordt uw identiteit automatisch onthuld

9. De wereld is veranderd in een heel klein dorp. Vriend & vijand wonen sa-
�������������������������	����������������������������������	�������������en 
vernietigt de vrijheid van meningsuiting

10. Jonge ‘spelverslaafden’ en volwassen ‘wolkverslaafden’ hebben het ver-
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de overvloed aan informatie en keuzes, zijn volledig off-screen; ze weigeren 
om nog langer met schermen om te gaan. De meerderheid van de mensen heeft 
zich echter uitstekend aangepast aan de mogelijkheden en valkuilen van de 
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