
NIEUWS  �  ONDERNEMEN  �  TECHNOLOGIE

INTERVIEW

West-Vlaamse vader van de iPad: ‘Gefrustreerd? Veel plezier gehad'
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D e West-Vlaming Jan Rabaey stond aan de wieg van de iPad en het ‘Internet
of Things’. Dat bedrijven als Apple met de vrucht van zijn werk gaan lopen,
deert de wereldvermaarde onderzoeker niet.

De iPad die u net onder de kerstboom vond? Net als veel goede dingen heeft het
populaire gadget van Apple West-Vlaamse roots. Midden jaren 80 trok de jonge
Veurnse onderzoeker Jan Rabaey naar de , op een
boogscheut van Silicon Valley.

Geïnspireerd door sciencefictionverhalen ontwikkelde hij er de Infopad, de voorloper
van de iPad. Vandaag ziet hij zijn andere toekomstvisie realiteit worden: het ‘

’. Dat giganten als Apple en Google vandaag grof geld verdienen met zijn
onderzoek, frustreert hem niet. Maar mailtjes die hij vanop zijn tablet verstuurt, zijn
wel nog steevast ondertekend met ‘Sent from my Infopad’. ‘Een grapje’, verzekert
Rabaey. ‘I want to have fun! Als het business wordt, haak ik al snel verveeld af. Ik hou
ervan als iemand tegen me zegt dat iets onmogelijk is. Is dat echt zo?, denk ik dan, en
ik ga aan het werk.’ (lacht)

We spreken Rabaey tijdens een van zijn blitzbezoeken aan zijn thuisland. De West-
Vlaming is nu al bijna 30 jaar verbonden aan de universiteit van Berkeley, waar hij
twee onderzoekscentra leidt, het Wireless Research Center en het Ubiquitous
SwarmLab. In koddig Amerikaans-Nederlands vertelt hij honderduit over zijn werk.
Maar Rabaey volgen is niet vanzelfsprekend. De man praat bijna even snel als hij
denkt. En denken doet hij tien jaar vooruit.

Men noemt u de bedenker van de
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Men noemt u de bedenker van de
iPad. 
Jan Rabaey: ‘Onze Infopad had er veel
van weg. We spreken begin jaren 90.
Gsm’s waren toen nog analoog, van die
‘bulky’ dingen waar een fikse antenne
uitstak. Hier en daar waren de eerste
laptops te zien. Ik had zo’n zware
Toshiba met een piepklein scherm die

nog op DOS draaide. Het internet zoals we het vandaag kennen, bestond nog niet.’

‘De Infopad was gestoeld op enkele hypotheses. Stel dat draadloze datanetwerken
een hoge vlucht nemen. Dat je, waar je ook bent, verbonden wil zijn met andere
gebruikers via een draadloos netwerk. Hoe zou je ideale computer er dan uitzien?
Zou je al die energiehongerige processoren en geheugenchips ergens in dat toestel
verwerken? Of probeer je die weg te werken in een ‘backbone’-netwerk? We kwamen
uit op een draagbare tablet die louter als interface werkt. Hij moest er uitzien als een
gsm en heel gemakkelijk te gebruiken zijn. De rekenkracht en dingen zoals
spraakherkenning en gegevensbanken zaten allemaal op een server die verbonden
was met het netwerk.’

Dus u voorzag begin jaren 90 een
wereld met tablets, cloud computing en draadloos internet?
Rabaey: ‘Yep. (grijnst) It was all there. And we built it. Pas op, het zag er naar de
huidige normen nogal onhandig uit. En we maakten andere keuzes. We hadden
bijvoorbeeld geen aanraakscherm, wel een digitale pen waarmee je het ding kon
besturen. Maar onze Infopad had wel spraakherkenning! We hadden zelfs een
‘speech recognition server’, een assistent waartegen je kon spreken, zoals Apple er
vandaag een heeft met Siri.’
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vandaag een heeft met Siri.’

Is Steve Jobs in die tijd komen snuisteren op de Berkeley-campus?
Rabaey: ‘Apple bracht in 1993 de Newton op de markt, zijn eerste gooi naar een
tabletachtig toestel. Maar het werd een compleet fiasco. Newton maakte gebruik van
een pen en handschriftherkenning, maar het ding zat er altijd naast. Het werd in de
pers tot op de grond afgebroken.’

‘Wat Jobs lange tijd niet gezien heeft, is
de kracht van draadloze technologie. De
eerste iPod moest je nog altijd met een
kabeltje aan je pc koppelen om er je
muziek op te krijgen. Het heeft Jobs een
paar jaar gekost voor hij met de iPhone
inze!e op draadloze technologie, maar
dan heeft hij die ook helemaal omarmd.
Maar Apple heeft nooit aan onderzoek

gedaan. De technologiegigant koopt technologie en commercialiseert die, maar hij
doen dat op een weergaloze wijze.’

Hoe kijkt u vandaag naar de toekomst?
Rabaey: ‘Ik doe nu vooral onderzoek naar ‘het menselijke intranet’ het idee dat je
‘supplementen’ aan je lichaam koppelt. Sensoren, interfaces, exoskele!en... dingen
die rechtstreeks connecteren met je brein en je lichaam en de functionaliteit ervan
verbeteren.’

‘Je moet minstens tien jaar vooruit denken. Nu werken we bijvoorbeeld aan een
brainmachine-interface, een technologie waarmee we mechanische prothesen willen
besturen met onze hersenen. No way dat je dat vandaag verkocht krijgt aan een
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besturen met onze hersenen. No way dat je dat vandaag verkocht krijgt aan een
durfinvesteerder uit Silicon Valley. Alleen al de goedkeuring door de
gezondheidsautoriteiten zal nog 10, 15 jaar op zich laten wachten.’

De cyborgs uit de sciencefictionfilms?
Rabaey: ‘Jij noemt het cyborgs, ik noem
het ‘augmentation’ of verbetering. Stel
dat je je gezicht kan verbeteren door er
een infraroodfunctie aan te koppelen.
Ben je dan een cyborg? Een fiets is toch
ook een exoskelet dat ons toelaat sneller
vooruit te gaan? Het gaat om
introspectie, begrijpen hoe je lichaam
functioneert, en exospectie, begrijpen
hoe je lichaam interageert met de
omgeving en data terugkrijgt. Dat
laatste kan substantieel veranderen met
de nieuwste technologieën.’

‘Het hangt samen met de opmars van
het ‘Internet of Things’ (IoT), wat wij
destijds ‘the swarm’ noemden: het idee
dat alle elektronische toestellen
binnenkort geconnecteerd zullen zijn.
Onze hele omgeving zal ‘enhanced’
worden. We gaan sensoren plaatsen in
je zetel, in je muur, in je verlichting...
Daartegenover heb je vandaag al die
wearables. Horloges, brillen,
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wearables. Horloges, brillen,
contactlenzen... Overal worden
sensoren in geplaatst. Denk je dat de
manier waarop we met die dingen
connecteren, zal achterblijven? We
hebben maar vijf zintuigen vandaag,
waarom geen zes of tien? Heel

fascinerende stuff.’

Is dit iets voor de verre toekomst?
Rabaey: ‘Nee hoor. Sommige dingen kunnen we vandaag of morgen al doen. Er zijn
nog wat issues met het besturen van protheses door middel van hersensignalen, maar
die technologie wordt ‘as we speak’ ontwikkeld. Daar wordt heel veel onderzoeksgeld
ingestoken.’

Begrijpt u dat mensen bang zijn van al die technologische vooruitgang? 
Rabaey: ‘Sure, er zijn mensen die zich afkeren van technologie. Bill Joy, een van de
stichters van Sun Microsystems, heeft in 2000 een essay geschreven over hoe robotica,
nanotechnologie en genetic engineering van de mens een bedreigde diersoort zullen
maken (Why the future doesn’t need us, red.).’

‘Ik denk er ook over na, hoor. Overschrijden we een lijn met computerintelligentie? Je
moet je er bewust van zijn dat iedere technologie zijn goede en kwade kant heeft.
Ook dat leer je uit sciencefiction. Er zullen altijd mensen zijn die uitgedokterd
hebben hoe ze een technologie kunnen misbruiken en tegen je gebruiken. Maar hoe
vroeger we ons er bewust van zijn wat de kwade kant kan zijn, hoe beter. Dan kan het
worden voorkomen.’

onontbeerlijk in mobiele elektronica.
Volgens de jury kan Rabaeys Infopad,
terecht gezien worden als ‘de
voorloper van de iPad’.



Komt er een moment dat artificiële intelligentie die van de mens voorbijsteekt?
Rabaey: ‘Hoe definieer intelligentie? Op meerdere vlakken zijn computers nu al
slimmer dan wij mensen. Schaakcomputers kunnen iedere mens verslaan. Of denk
aan de beurs. Computers hebben veel meer inzicht in alle parameters die de waarde
van een aandeel bepalen en kunnen nu al automatisch traden. Hebben ze de mens
voorbijgestoken? Moeilijk te zeggen, maar ze hebben vaardigheden die wij mensen
niet hebben.’

‘Gaan we computers bouwen die zelf
kunnen leren en zich aanpassen? Zeker en vast. Maar ik zie ze niet als tegenstrevers,
eerder als complementair. De synergie tussen een biologische computer, ons brein,
en een échte computer is wat deze evolutie zo enorm krachtig maakt. De grens tussen
de echte wereld en cyberwereld gaat verdwijnen. We gaan onherroepelijk naar een
cyberphysical systeem en dat gaat de manier waarop we ons brein gebruiken
fundamenteel veranderen.’

Waarom bent u meteen na uw studies naar de VS vertrokken en nooit meer
teruggekeerd?
Rabaey: ‘Begin jaren 80 heb ik twee jaar bij Imec gewerkt, toen het Leuvense
onderzoeksinstituut nog in zijn kinderschoenen stond. Maar ik had snel door dat je
daar moet zijn waar de actie is. Toen ik een aanbod kreeg om aan Berkeley te
studeren, heb ik niet geaarzeld. Een wereldvermaarde universiteit op een boogscheut
van Silicon Valley? Daar moest ik naartoe. The Valley never stops surprising. Iedere
keer dat je denkt dat het zijn beste tijd heeft gehad, duikt er iets nieuws op. En als je
genoeg preekt - ik zie mezelf als een preker - kun je er altijd volgers vinden.’

10, 15 jaar geleden deden we de ronde bij bedrijfsleiders met ons idee van ‘the swarm’.
‘Very cool,’ zegden ze dan, ‘maar ik zie er geen business in.’ De CEO van Infineon, een



‘Very cool,’ zegden ze dan, ‘maar ik zie er geen business in.’ De CEO van Infineon, een
van de grootste chipproducenten ter wereld, zei me le!erlijk dat er geen geld te
verdienen vielwas met onze ideeën. Maar dan ging het ineens heel hard. Vandaag
ze!en Intel en consorten allemaal in op het Internet of Things en wordt er een hele
industrie rond gebouwd. Bo!om line: om iets te zien doorbreken, moet alle
technologie ‘klaar’ zijn. Je kan ‘avant la le!re’ zijn, maar als de technologie er niet is,
heb je enkel een idee en geen product.’

Hoe is de vruchtbare samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers
ontstaan in Silicon Valley?
Rabaey: ‘Een perfecte mix van ingrediënten. Ondernemersschap is er één van. De
enige manier waarop technologie bij de massa terechtkomt, is via ondernemers.
Start-ups zijn een heel belangrijk element van de cultuur. En je hebt academici nodig.
Sommige dingen kunnen nooit gefinancierd worden met durfkapitaal, omdat de
terugverdientijd te lang is. Het voordeel van Silicon Valley is dat er heel wat extreem
rijke mensen rondlopen die wat graag miljoenen wegschenken aan
onderzoeksinstituten waar ze in geloven. En er zijn de giganten Google en Apple.
Zowat iedere student die vandaag bij ons afstudeert, wordt door hen aangeworven.
Mijn vijf jongste PhD’s bouwen vandaag hardware voor Google. Google wil meester
worden van de data, want daar valt geld mee te verdienen. En hardware is voor
Google de manier om die data te verwerven.’
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