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Belgische scifi-prof Jan Rabaey countert StevenHawking, die waarschuwt voor gevaren

‘Technologie
evolueert niet
oneindig’
Bang zijn voor technologie? Nergens voor nodig,
zegt Jan Rabaey, professor aan Berkeley University.
De West-Vlaming bedacht in de jaren negentig de Infopad,
de voorloper van de iPad, maar verbaast de wereld vandaag
met uitvindingen die uit sciencefictionverhalen lijken geplukt.
DOMINIQUE SOENENS

abaey (59) begroet ons onder een heerlijk zonne-
tje op Berkeley University, nabij San Francisco.
Op de campus spelen studenten in T-shirt en
short een partijtje zwerkbal, een sport die ze uit
deHarryPotter-boeken haalden. Een kleine der-
tig jaar geleden streek Jan Rabaey hier neer.
Aangetrokken door de Californische zon – wie
kan het hem kwalijk nemen – maar vooral door
de kansen die hij kreeg.

“Ik kon kiezen tussen aanbiedingen van
Berkeley en Stanford. Ik vond Berkeley meer de
plaats waar het allemaal gebeurt. Je hebt hier
een topuniversiteit, met heel veel samenwer-
king tussen verschillende disciplines. Alle af-
delingen staan in de top tien van beste universi-
teiten van de VS, onze ingenieursafdelingen
staan zonder uitzondering in de top drie.”

Rabaey leidt twee onderzoekscentra in
Berkeley, het Wireless Research Center en het
Ubiquitous Swarm Lab. Hier bedacht hij, geïn-
spireerd door sciencefictionverhalen, de
Infopad, de voorloper van de iPad. Erkenning
kreeg hij er niet voor, maar vandaag ziet hij een
andere toekomstvisie van hem realiteit worden:
lokale en organisch groeiende netwerken van
apparaten die met elkaar communiceren, die
hij swarms (zwermen) noemt.

Uverwachtheelwat vandie swarms.
Zekunnenvolgensuhet eindevande iPhone
betekenen.
“Ja, omdat onze manier van omgaan met tech-
nologie in de nabije toekomst grondig gaat ver-
anderen. We werken nu met een iPhone, waarin
heel veel technologie en sensoren gestopt zitten.
Je hebt een aanraakscherm, een toetsenbord,
enzovoort. Voor al die zaken zijn er veel betere
interfaces denkbaar, zodat je niet meer met zo’n
ding als een iPhone moet rondlopen. De ver-
schillende taken ervan zullen verspreid zitten
op ons lichaam. Je kunt een scherm verwerken
in een bril en een toetsenbord in een polsband,
die dan met elkaar communiceren. Je kunt ook
je fiets laten communiceren met je lichaam.

“De technologie komt dus dichter bij ons
lichaam. En soms ook in ons lichaam. Je kunt
daarvoor een aantal neuronen in je hersenen
als interactiemedium gebruiken. Je kunt
nieuwe zintuigen creëren, via infrarood zicht of
zicht op grotere golflengten, zodat je spectrum
vergroot. Of je kunt met signalen werken die

continu de ruimte aftasten, zoals vleermuizen
dat doen. Op die manier kun je op een rijkere
manier omgaan met de werkelijkheid. Het
human intranet, noem ik dat.”

Klinkt fantastisch,maar zijn erook
praktische toepassingen?
“Ja, vooral in de medische sector. Voor mensen
met een prothese is communicatie tussen hun
brein en hun prothese mogelijk. Je kunt ook
mensen die verlamd zijn laten bewegen met een
exoskelet. Je hebt hersenimplantaten met
64 sensoren, waarbij de signalen binnenkomen
via een chip en vervolgens via een antenne wor-
den doorgegeven aan de hersenen. Mensen met
paraplegie kunnen we terug laten bewegen, net
als mensen die een beroerte hebben gehad.

“We zijn nu ook aan het kijken naar mensen
met traumatic stress disorder of met een depres-
sie. Bij extreme parkinsonpatiënten kun je een
kleine elektrode inbrengen in de thalamus en
krijg je wonderbaarlijke resultaten. Iemand die
niet kan rechtstaan, gaat plots weer gewoon
bewegen. Als je het uitzet, vallen ze weer terug,
als een pop die in elkaar zakt. Het gaat gewoon
om het bypassen van een circuit in de hersenen,
meer niet. Al die dingen kunnen, maar je moet
je ook afvragen hoe robuust en veilig die syste-
men zijn, en hoe je ze voor langere tijd kunt
laten functioneren. Er zijn nog heel wat obsta-
kels, die niets met de technologie op zich te
maken hebben, maar wel met veiligheids- en
privacyoverwegingen.”

Eneendepressie is ookopdiemanier
op te lossen?
“Dat is de vraag: zou het ook niet kunnen wer-
ken voor depressies, traumatische stress-
syndromen en persoonlijkheidsstoornissen?
Het probleem van depressieve mensen is dat
hun beloningssysteem helemaal in de knoei zit.
Nu trachten we dat te beïnvloeden met medicij-
nen, maar het zou ook op een elektronische
manier kunnen. Dat zijn we nu samen met
onder meer Darpa en Livermore Laboratories
aan het bekijken. De eerste implantaten zijn een
jaar tot een half jaar geleden ingeplant. Er zitten
verrassende resultaten bij. Als je bepaalde sig-
nalen uitstuurt, krijg je ook activiteiten op
bepaalde frequenties. Heel hoopgevend, maar
het is heel pril. Te pril om er veel over te zeggen.”

Nietsmismet vooruitgang,maarwaarom
willenweper semeerofbetere zintuigen?
“Het is eigen aan de mens om zich te willen ver-
beteren. Je kunt vandaag je ogen laten laseren
om beter te zien. Je hebt golfspelers die zich
laten laseren tot 20/10, beter dan het menselijke
zicht. We veranderen onszelf doordat we voort-
durend een gsm bij ons hebben en dingen kun-
nen opzoeken op het internet, als een soort
extern geheugen. Zelfs door een gewone fiets
verbeteren we onszelf en gaan we anders om
met de werkelijkheid. We doen eigenlijk wat we
al altijd doen. Alleen is de impact soms groot,

‘De vraag is wat sociaal
aanvaardbaar is en wat niet.

Maar wat die discussie
ook oplevert: de trein van

de technologie loopt gewoon’
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► Door technologie te
verwerken in het lichaam
van mensen die verlamd zijn,
kun je hen laten bewegen met
een exoskelet. © IMAGEGLOBE

► Volgens Rabaey zal
de Google Contactlens
doorbreken. De lens meet
het suikergehalte in de tranen
van diabetici. © NOVARTIS

► De iPad en zijn technologie
zijn gebaseerd op de Infopad
die de West-Vlaamse prof
al in de jaren negentig
ontwikkelde. © RV

► Zowat
dertig jaar

geleden trok
Rabaey naar

Berkeley.
‘Dit is

een top-
universiteit.’
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Waar is Rabaey
mee bezig?
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van artificiële intelligentie

dat is zo,maarwewillen ook demaatschap-
pelijke vragenniet uit deweg gaan.”

Het zijnook toepassingendiedoendenken
aancyborgs: halfmens, halfmachine.
“Ja (glimlacht). En je kunt daar verder in gaan.
Zoals toepassingenmakendie zonder veel pijn in
het lichaam in te brengen zijn, te vergelijkenmet
een tattoo. Je kunt een chip inbrengenwaarmee
je jemanier vanomgaanmet dewerkelijkheid
helemaal overhoopgooit. Rechtstreekse com-
municatie tussenhersenenkun jemogelijk
maken.Dat klinkt krankzinnig,maarhet kan.
Wekunnennuvooral ingrijpenopde zintuiglijke
enmotorische functies vandehersenen.Op cog-
nitief vlak staanwenogniet zo ver.”

Degrens tussenwerkelijkheid encyber-
werkelijkheidwordt zoalsmaar vager.
“Ja. Ik sprak ooit de CEOvan eenbedrijf dat
bezig ismet immersive technologies, technolo-
gieën die demens in een andere realiteit onder-
dompelen.Hij zei: “Uiteindelijkwetenwe van-
daag al nietmeer ofwe in de realiteit bezig zijn
of niet.”Hij haalde het voorbeeld aan van een
vliegdekschipwaarmensenbeneden in een
controleruimte achter grote schermenwerken.
In principe leven diemensen in een virtuele rea-
liteit. Als je de toevoer vanbeelden verandert,
kun je hen van alleswijsmaken, terwijl ze den-
ken dat het de realiteit is.
“Wehebbendat ook gedaanmet een grote

mot.Wenamenhet besturingssysteem in de
hersenen over. Alleenhaddiemot nog een
eigenwil en botste dat af en toe.Wehebben
toen eenminischermvoor haar ogen geplaatst,
waardoorwehaar perfect konden sturennaar
waarwewilden.Het insectwas gehackt.”

Ik kanme inbeeldendatniet iedereenzomaar
wilmeegaan indeenormestappendiede
technologie zet.
“Klopt, de reacties vanmensen zijn heel onvoor-
spelbaar. Sommige dingen accepteren ze heel
makkelijk, ook als ze betekenendat ze veel pri-
vacy opgeven, andere dingen zijn een groot
struikelblok. In Californiëwilden ze beginnen
met het installeren van automatische elektrici-
teitsmeters, die aangevenhoeveel je verbruikt
per dag. Er kwamenormveel protest, omdat
veelmensenhet als een inbreuk ophunprivacy
zagen.Als je danweet datwij hier bezig zijnmet
technologie die veel dichter ophet lichaamzit,
dan kan ikme inbeelden dat de bezorgdheid
nog veel groter zal zijn. Diemaatschappelijke
discussie hoort er bij, ook voor ons.We zijn niet
alleenmet technologie bezig,we stellen ons ook
die vragen.”

Udenktdat technologie steedsdichterbij
ons lichaamzal komen,maaronlangsnog
werdGoogleGlassuitgespuwd.
“De reacties hebbenme verrast. Ik blijf ervan
overtuigd dat er vroeg of laat een schermtech-
nologie nabij het oog komt. Die zal even inge-
burgerd raken als een iPhone.Het is alleennog
zoeken en tastennaar de juistemanier. Bij
GoogleGlass is het de camerawaar demeeste
mensenproblemenmeehebben. Zewillen niet
altijd en overalworden gefilmd. Terwijl dat van-
daag eigenlijk sowieso al gebeurt.
“Maar je hebt vandaag bijvoorbeeld de

Google Contactlens voor diabetici. Die heeft
enkele sensoren en een antenne,waarmeehet
suikergehalte in de tranen continuwordt geme-
ten. Je kunt een berichtje krijgen op je smart-
phonewanneer het tijd is voor eennieuwe insu-
line-inspuiting. De volgende stap is dat daar een
camera bij komt. De vraag iswat sociaal aan-
vaardbaar is enwat niet.Maarwat die discussie
ook oplevert: de trein vande technologie loopt
gewoon.”

Eenhonderdtalwetenschappers, onderwie
StephenHawking,waarschuwdeonlangs
in eenopenbrief voordegevarenvan
artificiële intelligentie.
“Ja, dat heb ik gezien. Ik hebhet daar lastigmee.
Ik denk dat het een beetje uitgaat van eennaïef
beeld van technologie en artificiële intelligentie.
Ik zie artificiële intelligentie niet op zichzelf

bestaan.Het gaat altijd omaanvullingen opwat
wij doen.We verbeteren onszelf doormiddel
van technologie en artificiële intelligentie. Het
idee dat technologie zelfstandigwordt, dat zie ik
nogniet zitten, enhet gaatmomenteel ookniet
die richting uit. Ik zie veelmeer opportuniteiten
dan gevaar.
“En als het dan toch zou gebeuren dat die

dingenbeterwordendanons, dan is datmis-
schien een volgende stap in de evolutie. Dan zijn
we eennieuwemensensoort aanhet creëren. So
what?Maar zover is het allesbehalve. Veel van
diemensen geloven in een exponentiële groei
van technologie, tot in het oneindige. Raymond
Kurzweil vanGoogle en anderen denkendat.
Maar er zijn grenzen, vooral ophet vlak van
energie. Technologie kanniet tot in het onein-
dige evolueren. Computatie op atoomniveau:
veel geluk ermee. Ik geloof er niet in.”

Uw ideeën lijken somszouit sciencefiction-
boeken tekomen. Is datookzo?
“Ik verslind sciencefictionboeken. Er zit veel
rommel bij,maar evengoed grandioze dingen.
Boekenwaarbij ik de vraag stel: ‘Is datmogelijk,
wat kan ik daarmee doen?’ PeterHamilton bij-
voorbeeld beschreef in een romanhet idee van
organische tattoos die een bepaalde interactie
met technologiemogelijkmaken.Dat vond ik
heel interessant. Ik begondaarmeteen op ver-
der te denken.Hoe ver staanwedaar al in?Hoe
klein kunnenwediemaken? Inhet vorige
decenniumschreef VernorVinge (auteur enwis-
kundige, DSO) over kleine sensoren die rond-
zwerven en eennetwerk vormen.Dat is de
Internet of Thingswaarover iedereenhet heeft.”

Waarombentunaarhier gekomenennooit
meernaarBelgië teruggekeerd?
“Berkeley is heel interdisciplinair: je kunt een
heleboelmensenbij elkaar brengendie top zijn
in hun gebied. Je kunt hiermet een idee komen,
mensen samenbrengen en een onderzoeks-
centrumbeginnen. Je hebt ook de aanwezig-
heid van SiliconValley, dat zich graag op zulke
onderzoeksgebieden stort. Zij leveren voor een
groot deel de fondsen voor onswerk.Maar ze
verwachten ook input. Ikmoet elk jaar bedrij-
ven overtuigen vande relevantie van de dingen
waarmeewebezig zijn. Dat vind ik niet erg.
Integendeel: het houdt je voeten opde grond.
Het is een ongelooflijk ecosysteemdat je ner-
gens anders vindt. En telkens als je denkt dat het
is doodgebloed, komt erweer iets nieuws.”

Ookfinancieel is het een stuk interessanter,
wellicht.Metwelkbudgetwerktuhier?
“HetBerkeleyWirelessResearchCenter, dat
geendeel uitmaakt vandeuniversiteitscampus,
heeft eenbudget van tienmiljoendollar per jaar.
Wewerkenmet 70mensen, vooral studenten. Er
zijn verschillendebedrijvendie ons geld toestop-
pen: Samsung,Alcatel Lucent, Intel, Qualcomm,
Nokia,Oracle,…Het SwarmLab iswel opde
campus enheeft eenbudget vandriemiljoen
dollar per jaar. Zevenbedrijven investeren erin
en erwerken zo’n vijftig studenten. Ze krijgende
opdracht producten temakenenkrijgen recht-
streekse feedback vanmensenuit de industrie.”

Uwerkt als academicus inopdracht van
bedrijven, ietswaarover inEuropaheelwat
terughoudenderwordtgedaan.
“Ja,maar ik heb daar geen enkel probleemmee.
Werken in opdracht zorgt ervoor dat je de voe-
ten opde grondhoudt, terwijl je tochheelwat
vrijheid hebt. Ik stopnatuurlijk ookwelwat tijd
in het overtuigen vande bedrijven die ons spon-
soren. Ik vertrek binnenkort naar Japan om
enkele sponsors te spreken.Maar dat is nor-
maal.”

Doetuvandaagwatuals jongenwildedoen?
“Neen. Ik ben altijdmeer een dromer en een
boekenwurmgeweest. Alle dingendie ik heb
gedaan , zijn gewoon gebeurd. Er zat geenplan
achter. Ik benwel altijd gefascineerd geweest
doorwiskunde, natuurlijk.Maar ik hadniet het
voornemenomnaar de hightech over te stap-
pen. Ik bennaar hier gekomenomdat ik het hier
opwindend vind, zekermet de aanwezigheid
van SiliconValley erbij. En de opwindende din-
gen blijven gewoonkomen.
“Iedereen kan voorwerpenbouwendie intel-

ligent zijn. Je hoeft daarvoor tegenwoordig zelfs
nietmeer in SiliconValley te zijn. Al zou ik
Vlaamse studentenwel aanbevelen omnaar
hier te komen.Het is eenunieke ervaring, die je
altijdmet jemeedraagt. Ik besef dat ik gelukheb
gehad. Ikmaakdeel uit van een generatie die
enormveel heeft voortgebracht. De periode
waarin ik leefde,was uniek.Het is een roller-
coaster geweest. Ik bendaar heel dankbaar
voor.”

‘Ik verslind sciencefiction-
boeken. Er zitten grandioze
dingen bij. Ik vraagme dan af
of dat mogelijk is, en wat ik

daarmee kan doen’

http://www.gopress.be/

