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2020 was bij uitstek een digitaal 
jaar. Een waarin vanuit 
verschillende hoeken de strijd is 
aangevat tegen machtsmisbruik 
door grote techbedrijven. 

Een van de leuke momenten van de 
week is de chatsessie met lezers over de 
markten. Deze week ging de chat over big 
tech, meer concreet over Facebook, Apple, 
Amazon, Netfl ix en Google/Alphabet, de 
zogeheten FAANG. Zij werden in 2020 
2.000 miljard dollar rijker.

2020 was het jaar dat onze digitale acti-
viteiten door de pandemie nog meer in de 
lift zaten. Maar de lezers hadden heel wat 
vragen bij de beursprestatie van de FAANG. 
‘Dreigen de FAANG-aandelen op hun eigen 
limieten te botsen met hun queeste naar 
absolute dominantie en zullen ze worden 
ingeperkt door overheden?’, was een van 
de vragen. 

Het is te vroeg om dat in te scha� en. 

Vorige pogingen om digitale machts-
posities te beperken, zoals de strijd van 
de Amerikaanse regering met Microsoft 
in 2001, leverden nauwelijks resultaat 
op. Nieuwe juridische veldslagen staan 
big tech te wachten. Amerikaanse staten, 
het ministerie van Justitie en de Federal 
Trade Commission slijpen de messen. 
Maar de beurzen lijken niet onder de 
indruk. Zulke zaken kunnen lang aan-
slepen. Ook valt af te wachten in welke 
mate Washington onder het bewind van 
Joe Biden de grote techbedrijven grenzen 
oplegt, al schieten tegenwoordig zowel 
Democraten als Republikeinen met scherp 
op big tech. 

De Europese Commissie heeft wetsvoor-
stellen klaar over zowel illegale inhoud op 
sociale netwerken als over het misbruik 
van economische machtsposities. Hard-
leerse techbedrijven worden bedreigd met 
opsplitsing. Even belangrijk zijn de plan-

nen van de Commissie voor data. In het 
Europese model zouden neutrale partijen 
de data samenbrengen. Die mogen de data 
niet voor eigen rekening verkopen. De ge-
meenschappelijke dataplaatsen zijn van 
groot belang voor sectoren als gezond-
heidszorg, verkeer en milieu. Het is de be-
doeling data nu� ig te gebruiken en tege-
lijk burgers en bedrijven garanties te geven 
over een correct gebruik ervan, met respect 
voor de privacy. 

Er zijn steeds meer data en krachtigere 
manieren om er voorspellingen mee te 
maken en gedragingen te manipuleren. 
Dat is een zorg voor consumenten en kie-
zers. Niet alleen overheden komen in actie, 
ook andere partijen werken aan alternatie-
ven. Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van 
het wereldwijde web, ontwierp een sys-
teem waarbij burgers en bedrijven hun ei-
gen data controleren. Vlaanderen doet vol-
op mee aan dat project, zowel vanuit de 

regering en administratie als vanuit bedrij-
ven en universiteiten. 

Op de virtuele Web Summit in het Por-
tugese Lissabon had de Vlaamse tech-
ondernemer Dries Buytaert een interessant 
voorstel. Hij merkte op dat de gebruiks-
voorwaarden van digitale producten vervat 
zi� en in ellenlange juridische teksten die 
niemand leest. Naar het model van voe-
dingswaardetabellen bij voorverpakte voe-
ding zou de belanghebbende bij digitale 
producten eenvoudig en overzichtelijk 
moeten worden geïnformeerd. 

Het zou goed zijn dat dat niet alleen 
gaat over privacy, maar ook over de wer-
king van algoritmes. Ooit komt er een sa-
menva� ende score die zegt hoe goed of 
slecht een digitaal product voor ons is. 
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Misschien komt er ooit 
een gezondheidsscore 
voor digitale producten.

De toekomst is hier al. Ze verbergt zich in wat gadgets en hypes lijken. Elke zaterdag probeert Roland Legrand haar contouren in te scha� en, door de waan van de dag heen.

nu� ig zijn, als hij aangestuurd wordt door 
een slim en zuinig algoritme. Sels werkt 
aan een kwantumalgoritme dat aan de re-
kenkracht van twintig qubits genoeg zou 
hebben om moleculen heel snel te identifi -
ceren en hun structuur bloot te leggen. Dat 
zou de tijd van sommige moleculaire ana-
lyses terugbrengen van een week tot enke-
le minuten. 

Ook Lieven Vandersypen, de Belgische 
onderzoeksdirecteur van QuTech, het 
kwantumlab van de TU Delft en TNO, kijkt 
voor de eerste relevante toepassingen naar 
de chemie en microfysica. ‘Met een echte 
kwantumcomputer kan het gedrag van 

atomen en moleculen worden gesimu-
leerd, wat onbegonnen werk is nu. De 
krachtigste supercomputers bijten daar 
hun tanden op stuk.’ 

De uitkomst van chemische en fysische 
reacties zou worden gesimuleerd, en dus 
voorspeld zonder dat ze worden uitge-
voerd. Je bootst de natuur bo� om-up na in 
plaats van ze trial-and-error te doorgron-
den. Dat kan fundamenteel onderzoek in 
uiteenlopende wetenschappelijke domei-
nen in een stroomversnelling brengen: bij-
voorbeeld in de zoektocht naar genees-
middelen, sterkere materialen of betere 
chemische katalysatoren. 

Vandersypen streeft niet graag naar kwan-
tumsuprematie, maar naar kwantum-
bruikbaarheid. ‘Uiteindelijk willen we met 
kwantumcomputers relevante problemen 
oplossen.’ Zijn onderzoeksgroep hoopt dat 
ooit te doen met qubits gemaakt van half-
geleiders, hardware die doet denken aan 
de klassieke computertechnologie (niet 
toevallig werkt QuTech nauw samen met 
de chipfabrikant Intel). 

Hij en zijn collega’s hopen de achter-
stand op Google en de Chinezen straks vlot 
goed te maken en als eersten bij het prak-
tische nut uit te komen. ‘Bij de opschaling 
naar duizenden tot miljoenen qubits heb-

Onderzoekers van de Chinese 
University of Science and 
Technology boekten eerder 
deze maand met hun kwan-
tumcomputer een record: 
de Jianzhen rekende een 

samplingvraagstuk, waarbij een getal op 
een specifi eke manier verdeeld wordt, uit 
in 200 seconden. Een klassieke supercom-
puter zou daar 600 miljoen jaar over doen. 
De gigantische voorsprong in rekenkracht 
dankt de kwantumcomputer aan zijn re-
keneenheid, de qubit. Die kan, in tegen-
stelling tot de klassieke bit, meerdere waar-
den tegelijk aannemen, waardoor de re-
kenkracht gigantisch is. 

De Chinezen troeven met hun kunstje 
Google af. Dat claimde anderhalf jaar gele-
den met zijn 53 qubitcomputer Sycamore 
de mijlpaal van ‘kwantumsuprematie’. De 
internetgigant wist ook een ingewikkeld 
samplingprobleem op te lossen, eveneens 
in 200 seconden, iets waar de krachtigste 
computer op dat moment 10.000 jaar voor 
nodig had. Maar beide vraagstukken wa-
ren triviaal, zonder praktisch nut. 

‘Beide kwantumcomputers genereren 
patronen van schijnbaar willekeurige reek-
sen getallen’, zegt Dries Sels, een Belgische 
kwantumfysicus die aan de New York Uni-
versity aan kwantumsoftware werkt. Zowel 
de Jianzhen als de Sycamore genereert één 
patroon in een fractie van een seconde. 
Langer houden beide kwantumcomputers 
het niet uit, want de qubits worden heel 
snel instabiel. De patroonherkenning her-
haalt zich miljoenen keren in 200 secon-
den. 

‘Zo werden genoeg patronen gegene-
reerd voor een betrouwbaar sample’, zegt 
Sels. Het grote voordeel is dat heel wat rele-
vante wereldse problemen kunnen worden 
teruggebracht tot zulke samplingvraag-
stukken. Een voorbeeld is het opze� en en 
optimaliseren van een mondiaal energie-
systeem. ‘Maar voor dat soort problemen 
heb je kwantumcomputers met veel meer 
qubits nodig.’ 

Toch kan ook een heel kleine kwantum-
computer, met minder qubits, mogelijk al 

Kwantumcomputer moet 
praktisch nut nog bewijzen
Onderzoekers wereldwijd troeven elkaar af met hun krachtige kwantumcomputers. Maar 
die kunstjes zijn zelden nu al praktisch bruikbaar. Wel lonken interessante toepassingen, 
zoals de snelle ontwikkeling van medicijnen.

De snelste, de grootste

Er is een ongeziene race aan de 
gang om de snelste en grootste 
kwantumcomputer te hebben. 
Ontwikkelaars - universiteiten, 
maar ook grote bedrijven als 
Google, IBM, Intel en Microsoft - 
overtroeven elkaar met de reken-
snelheid van hun prototypes en 
het aantal kwantumbits dat ze 
daarin aan elkaar knopen. Daarbij 
maken ze jacht op de ‘kwantum-
suprematie’, waarbij een kwan-
tumcomputer een taak sneller uit-
voert dan de krachtigste klassieke 
computer. 
De kwantumbit of qubit is de re-
keneenheid van een kwantum-
computer. Het verschil met een 
klassieke bit is dat een qubit meer-
dere waarden tegelijk kan aanne-
men, in een staat van ‘superposi-
tie’. Een kwantumcomputer kan 
daardoor verschillende bereke-
ningen in parallel uitvoeren, wat 
de rekenkracht gigantisch maakt.
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Google-CEO Sundar Pichai bij een van de kwantumcomputers van Google in het lab in Santa Barbara. © AFP

ben we het voordeel dat de halfgeleider-
technologie al wordt gebruikt om miljoe-
nen transistors (die elk één klassieke bit ver-
tegenwoordigen, red.) samen te brengen op 
een kleine chip. Uiteindelijk willen we het-
zelfde doen met miljoenen qubits.’

Die enorme hoeveelheid qubits is nodig 
voor de foutcorrectie. Dat is nu nog het 
grootste obstakel in de ontwikkeling van 
een universele kwantumcomputer, die uit-
eenlopende berekeningen aankan. ‘Voor 
een relevante operatie moet een kwantum-
computer veel bewerkingen achter elkaar 
uitvoeren’, zegt Vandersypen. ‘Omdat in de 
qubits altijd verstoringen optreden, moet 
hij continu corrigeren. Dat komt erop neer 
dat de fouten sneller moeten worden her-
steld dan dat ze opduiken. Daar hebben 
we duizenden tot miljoenen extra qubits 
voor nodig.’


