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INTERVIEWJAN RABAEY BEDENKT TECHNOLOGIE VOOR
BINNEN TWINTIG JAAR

‘Natuurlijk worden
computers slimmer
dan wij’
Bijna twintig jaar voor de iPad had Jan Ra-
baey een zelfgemaakte tablet, vandaag be-
denkt hij hoe we binnen twintig jaar techno-
logie zullen koppelen aan het menselijke li-
chaam. ‘Technologische evolutie bouwt ge-
woon verder op onze natuurlijke evolutie.’

(http://www.standaard.be/)
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WOUTER WOUSSEN

In het begin van de jaren negentig, toen geen normale mens
een e-mailadres had en mobiele telefoons nog te groot waren om
in een broekzak te passen, had Jan Rabaey uit Veurne al een toe-
stel in de hand dat draadloos door het internet kon browsen. Een
tablet was het eigenlijk, meer dan 15 jaar voor de lancering van de
iPad. Rabaey had het toestel, dat hij de Infopad noemde, helpen te
bouwen aan de Universiteit van Berkeley in Californië. Vandaag is
hij 61 en bedenkt hij, nog altijd in Berkeley, de innovaties van
2032. Deze week kreeg de professor technologie daarvoor een ere-
doctoraat aan de Universiteit Antwerpen.

Hoe bedenk je een soort toestel dat nog niemand
gebruikt?

‘Voorspellen wat de technische mogelijkheden zijn binnen tien
jaar – sneller berekenen, kleinere chips – dat is het gemakkelijk-
ste deel. Bedenken hoe mensen die technologie zullen gebruiken,
dat is de uitdaging. Je weet niet wat zal aanslaan en wanneer het
zal doorbreken. Toen we de Infopad bouwden, waren we ook bezig
met netwerken van piepkleine, draadloze sensoren die toestellen
kunnen doen samenwerken. Het enthousiasme viel na een paar
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jaar stil. In 2005 voorspelden ze dat de markt daarvoor in 2010
alsnog zo’n 5 miljard dollar zou zijn. In realiteit was het maar 500
miljoen dollar. Intussen heet dat the Internet of Things (IOT) en
mag je spreken over 300 miljard dollar.’

Hoe ver kijkt u vooruit?

‘Wat binnen vijf jaar op ons afkomt, daar zijn bedrijven al mee be-
zig. Daarom kijken wij 15 à 20 jaar vooruit.’

Uw onderzoek wordt deels betaald door bedrijven. Be-
palen zij wat u onderzoekt?

‘Je hebt een idee waarin je gelooft en maakt een prototype om te
tonen dat het kan. Bedrijven leren daaruit. Een van de sponsors
van de Infopad was Intel, dat processors maakt. Het unieke van
zo’n tablet is juist dat hij geen processor bevat, omdat de echte be-
rekeningen elders gebeuren. Volgens hun zakenmodel was wat wij
deden disruptieve waanzin. Precies daarom waren ze zo
geïnteresseerd.’

Kan het ook mislukken?

‘Absoluut. Het mooiste voorbeeld is Google Glass: schitterende
technologie, maar te vroeg op de markt gebracht. De mensen von-
den het eng. Het idee dat je op elk moment gefilmd kon worden,
schrikte af, vreemd genoeg, want we worden overal gefilmd (wijst
een camera aan in het plafond) .’

Wat hebben we nog meer nodig nu we allemaal een
smartphone hebben?

‘De Echo van Amazon wordt de nieuwe iPhone: een luidspreker
met microfoon waardoor je kunt praten met Alexa, een elektroni-
sche persoonlijke assistent die vragen beantwoordt en de elektro-
nica in je huis bestuurt. Het idee bestaat allang, maar vandaag is
het rijp en slaat het aan. Kinderen vragen Alexa om te helpen met
huiswerk. Die interactie met technologie is de nieuwste stap. Net
als robots en augmented reality, zoals jagen op virtuele Poké-
mons in de echte wereld.’



Worden we straks verliefd op een besturingssysteem,
zoals Joaquin Phoenix in de film ‘Her’?

‘We maken de band tussen de cyberwereld en de echte wereld
voortdurend sterker. De overgang vervaagt. Waar dat zal eindi-
gen, weten we niet, maar we moeten niet bang zijn voor een plotse
sprong. Zulke ontwikkelingen zie je jaren op voorhand
aankomen.’

Wat kunt u nu al voorspellen?

‘Wat mij bijzonder interesseert, is hoe we de komende jaren ons-
zelf zullen aanpassen aan en door het gebruik van technologie.
Mensen hebben vijf zintuigen en één manier om informatie naar
buiten te brengen. Die manier is motoriek: spreken, schrijven, ge-
baren maken. Met technologie kunnen we dat uitbreiden. Denk
aan een bouwvakkershelm die met radarsensoren in de gaten
houdt wat er achter jou gebeurt en met een triller waarschuwt
voor gevaar.’

Hoelang zal het nog duren voor we ons brein recht-
streeks aansluiten op een computer?

‘Het gebeurt nu al bij personen die verlamd zijn door een ruggen-
graatletsel. Hun motorische cortex is intact. Als je die kunt lezen,
kun je de signalen doorsturen naar een elektronische prothese.
Het brein helpt daarbij, doordat het zo plastisch is. De eerste be-
wegingen zijn ongecontroleerd, maar een proefpersoon die ziet
wat hij doet, corrigeert dat gaandeweg zelf.’ ‘We kunnen het ook
gebruiken om iemand met ALS, zoals de wetenschapper Stephen
Hawking, te laten praten via spraaksynthese. Nu doet hij dat met
oogbewegingen. Als we zijn brein kunnen lezen, hoeft er geen be-
weging meer aan te pas te komen.’

De technologieondernemer Elon Musk wil zich ook op
een computer laten aansluiten. Is het even acceptabel
om te sleutelen aan mensen zonder handicap?

‘Dat is inderdaad een heel verschil. Als je het om medische rede-
nen doet, zegt iedereen “schitterend”. Als het om atleten gaat, zo-



als over de benen van Oscar Pistorius, wordt de discussie lastiger.
Mensen zijn bang voor artificiële supermensen. Er zal altijd weer-
stand zijn, maar de technologische verbetering van mensen zal er
uiteindelijk komen. Professionele golfspelers laten nu al hun ogen
laseren om scherper te kunnen zien dan een mens van nature
ziet.’

Zou u zichzelf technologisch verbeteren?

‘Waarom niet? Ik heb nu al extra geheugen (wijst naar zijn
smartphone). Dat heeft een impact op de programmering van
mijn brein, want ik onthoud geen telefoonnummers meer. Als ik
dementie zou kunnen tegenhouden door een technologische in-
greep in mijn hersenen, zou ik daar niet over twijfelen.’

Is het mogelijk dat we ooit slaven worden van compu-
ters die slimmer zijn dan wij?

‘De angst voor de “singulariteit”, het moment waarop de mens
door de technologie wordt ingehaald, is een angst die ik niet deel.
Er worden prachtige, angstaanjagende fictieboeken over geschre-
ven. Elon Musk heeft al miljoenen dollars geïnvesteerd om ons er-
tegen te beschermen. Maar er wordt veel overdreven. Natuurlijk
worden computers slimmer dan wij. Op sommige vlakken zijn ze
het nu al, maar dat is geen reden om bang te zijn. Dankzij onze
technologie zullen we wellicht zelf slimmer worden, zodat we onze
technologie beter de baas kunnen.’

Is dat geen paradox?

‘Technologische evolutie bouwt gewoon verder op onze natuurlij-
ke evolutie. Wat de mens onderscheidt van de vorige generaties is
technologie: het vuur, het wiel, de computer. Zijn we vandaag niet
beter af dan toen we elke dag moeite hadden om ons eten bij el-
kaar te krijgen? Eigenlijk moet u die vraag aan een filosoof
stellen.’

Zijn de filosofen van Berkeley geïnteresseerd in wat u
doet?



‘Dat valt tegen. De meeste menswetenschappers die bij ons langs-
komen, zijn geïnteresseerd in handige manieren om grote hoe-
veelheden data te verwerken, niet in de filosofische vragen die ons
werk oproept.’

Is het toeval dat veel mensen in uw sector gulzige lezers
zijn van sciencefiction?

‘Ik ben in ieder geval een groot liefhebber. De eerste vraag die ik
mij altijd stel, is: zou het kunnen? De tweede is: wat zouden de
problemen zijn? Die probeer ik dan in mijn hoofd op te lossen.’

Zal de technologie tot in het oneindige blijven
evolueren?

‘Raymond Kurzweil, de man die het meeste geschreven heeft over
de singulariteit, denkt dat er bij elke stagnering een nieuwe ont-
dekking komt die het tempo weer opdrijft. Dat klopt niet. De
grens wordt bepaald door fysica: de lichtsnelheid, de eindigheid
van de hoeveelheid energie die je in een bepaalde plaats kunt
stoppen en het onzekerheidsprincipe, waardoor je niet alles klei-
ner kunt blijven maken.’

Gaat het niet nu al te snel om er nog goed over te kun-
nen nadenken?

‘Dat geloof ik niet. Technologische ontwikkeling is voorspelbaar
en kost tijd. Van een idee tot een verkoopbaar product, dat duurt
gemakkelijk twintig jaar. Een belangrijke factor daarin is mense-
lijke acceptatie.’

Computers nemen nu al banen over die vroeger door
mensen werden gedaan. Hoe los je dat op?

‘We moeten niet in een defensieve kramp schieten. Het zal ook
niet voor alle jobs even snel gaan. In al wat creatief is, zijn compu-
ters nog heel slecht. Ik heb ook nog nooit een computer een be-
drijf weten oprichten. We moeten gewoon nu al beginnen na te
denken over hoe we daarmee om kunnen gaan. Een robottaks
vind ik niet slim, omdat het vooruitgang belast. Een boekverbran-



ding lijkt mij ook een verkeerd idee. Misschien hebben we straks
een basisinkomen nodig, omdat de meeste vormen van arbeid
overbodig worden. Politici moeten zich daar nu al in verdiepen.’

Zijn politici mee met de technologische vooruitgang?

‘Niet voldoende. Er wordt pas gediscussieerd over killer robots
(robots die zelf kunnen beslissen wie ze doden, red.) als ze al be-
staan. De goedkeuringsprocedures voor medische technologie zijn
verouderd. Als ik een defibrillator wil bouwen om in te planten bij
een patiënt moet ik de software mee laten goedkeuren alsof die
nooit geüpdatet zal worden.’

WOUTER WOUSSEN
Wouter Woussen is redacteur bij De Standaard.
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