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‘Machines slimmerdan

Kunstmatige intelligentie (AI) sluipt gestaagonze levensbinnen.
Nual zit AI in slimme thermostaten, stemgestuurde telefoon
assistenten en zelfrijdende auto’s. Toepassingendie vijf jaar gele
dennauwelijks bestonden.Hoekandat ineens zo snel gaan?En
vooral: hoe gaat dit verder?

‘Kijkmaar.’ Indekeuken van zijn kantoor aandeAmsterdam
sePrinsengracht trekt JasperWognummet een fermezwaai een
luik inde vloer open. Er stijgt eengolf drogewarmteop. Je ver
wacht er een voorraadkelder,maar inplaats vanbonenenkoffie
staat er een serie computerkasten. ‘Zie je die grote goudkleurige
doosdaarachter?Dat is onzeNvidiaDGX,het hart vanhet be
drijf. Dat is alles. Veelmensendenkendatwehier rijen en rijen
servershebben staanomonzedeeplearningmodellenmee te
trainen.Maar éénapparaat is afdoende.’ Eenapparaat datmeer
daneen tonkost, datwel,maardat kleine formaat is veelzeg
gend.Het is deperfecte illustratie vandehuidige staat vankunst
matige intelligentie.

Wognumisdeoprichter en ceo vanBraincreators, eenbelang
rijk bedrijf indeNederlandsewereld vandekunstmatige intelli
gentie.Met 25datawetenschappers enontwikkelaars bouwthet
aanalgoritmen voor zijn klanten. ‘WijmakenopAI gebaseerde
oplossingen voordehele industrie’, stelt deondernemer. ‘Denk
aandeautomatisering van fabricage, officeprocessen en logis
tiek. Zie je deze lopendebandhier?Dat is een testopstelling
waarmeeweeenmodel ontwikkelen voor eenmachinedie afval
kan scheiden: de gegevens vaneen camerawordendoor eenmo
del ingelezen en verwerkt.Deze stuurt daneen robotarmaandie
heel precies eenbepaald type afval kanoppakkenen vandeband
verwijdert.WehebbenookeenalgoritmeontwikkelddatCT
scans kananalyseren en zodoktorenhetwerkuit handenneemt.
Maarbijvoorbeeldookeenemailselectiealgoritme voorbedrij
vendiedagelijks duizendenmails ontvangen.’

Het bedrijf is de verwerkelijking van eendroomvoordeonder
nemerdie ronddeeeuwwisseling afstudeerde indekunstmati
ge intelligentie en cognitievepsychologie. ‘Dewetenschap van
kunstmatige intelligentie is al zeker eenhalve eeuwoud,maar
wekondener zoweinigmeeomdatde computers zo langzaam
waren.Dat is ookde redendatAI juist nu zo’n enormeopgang
maakt enwaaromwij in 2016Braincreatorshebbenopgericht.
De tijd ende technologie zijn er klaar voor.Wekunnennudingen
makenwaaroverwe inhet verledenalleenkonden fantaseren.’

GEHYPETE TECHNOLOGIE
Kunstmatige of artificiële intelligentie is een vandemeest gehy
pete technologieën vanditmoment.Niet alleendebelofte van
deze technologie is enorm, erwordennual serieuze toepassin
genmeegebouwd.Denkaan zelfrijdende auto’s, aan creditcard
fraudedetectie, het analyseren van röntgenopnames. Allemaal
dingenwaarinmachinesbeter zijndanmensen.Maar ookSiri
in je telefoon is kunstmatig intelligent.Niet gekdusdat er drif
tig indeze technologiewordt geïnvesteerd. Volgens accountant
PwContvingenAmerikaanseAIstartups vorig jaar ruimnegen
miljarddollar groeigeld, tienprocent vande totale hoeveelheid
durfgeld indehelemarkt en een verdubbeling tenopzichte van
2017.Het bedrijf verwacht voordit jaar een verdere stijging.Maar
waaromgebeurt dat juist nu?

Het antwoord zit hemvoor eengroot deel indeNvidiaDGX in
dekelder bij Braincreators.Het apparaat zit vol hypermoderne
videochips: processorendie oorspronkelijk zijn gebouwdvoor
videokaarten.Deze zijn specifiekgeschikt voor grote aantallen
parallelle berekeningen, ietswaar gewone computerprocessoren
juist niet goed in zijn. ‘Dat zijnprecies deberekeningendie jeno
dighebt voorhet trainen vandeneuralenetwerkenwaarmeemo
derneAIwerkt’, legtWognumuit. ‘Uiteindelijk gaat het gewoon
omdeprijs van eenberekening.Die ismetdeze technologie

Kunstmatige intelligentie is een
grote belofte, maar overdrijven we
de verwachtingen niet een beetje?
Waarom een echt zelfdenkende
machine nog lang een utopie blijft.
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Tot op heden zijn
de vaardigheden
van robots nog een
zwakke afspiegeling
van die van mensen.
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ontzettendgedaald,waardoorwe ineens
veelmeermogelijkhedenhebbendan
ooit tevoren.’ Er is nog eenbelangrijke
redendat kunstmatige intelligentie juist
nu zogroeit: ‘Dat is debeschikbaarheid
vandata.Want goedbeschouwdzijnniet
de algoritmendieAInuaandrijvenhet
belangrijkst,maardedata ommodellen
te kunnen trainen.Die zijnde laatste
jaren steedsovervloediger beschikbaar
gekomen.Hoemeer gestructureerde
data jehebt, hoemeer jemetAI kunt.’

WILDE SPECULATIE
Dehuidige toepassingen vanAI zijn al
legio.Maarnog interessanter is het naar
de toekomst te kijken.Waar gaat deze
technologieheen?AI is het onderwerp
vanwilde speculatie, filmscenario’s en
denachtmerries van velen. Eenpopu-
laire theorie over de toekomst, vande
Amerikaanse techgoeroe enGoogles
AI-hotshotRaymondKurzweil, heet de
‘lawof accelerating returns’. Kurzweil
stelt dat het nieuwe technologieniveau
dat een samenlevingopeengegeven
momentbereikt afhankelijk is vanhet
uitgangspuntdat vóórdatniveau ligt.
Hoehogerhet uitgangspunt, hoe sneller
dedaaropvolgendeontwikkeling. Er is
dan immersmeer kennis danop lagere
niveaus. Als je danbetere gereedschap-
penhebt, zoalsmeer rekenkracht en
meerdata, kun je efficiënterwerkenen
meerbereiken indezelfde tijd.Dat bete-
kent dusdat de technologischeontwik-
keling exponentieel sneller gaat naar-
matede tijd verstrijkt.

Kurzweil argumenteert dat deze ver-
snelling ervoor zorgt dat de 21ste eeuw
het duizendvoudige aan technologische
vooruitganggaat bieden vergelekenmet
de vorige eeuw.Dat zoudusookbeteke-
nendatAI eenaccelererendegroei zal
doormaken, inde vormvaneenomge-
keerdehockeystickcurve. Binnennuen
tien jaar zoudenweal een ‘artificial gene-
ral intelligence’ (AGI) zienontstaan: een
zelfdenkende enargumenterendema-
chine, en rond2050een superintelligen-
tie AI die slimmer is dandehelemens-
heid samen.ElonMusk, demanachter
Tesla, SpaceXenHyperloop, gelooft in
die theorie. Eind vorig jaar zei hij nog
in een interviewover dat soort AI: ‘Het
kan verschrikkelijkworden, of geweldig.
Maar éénding is zeker:wij zullenhetniet
onder controle kunnenhouden.’

Maardat is indewereld vanAI-speci-
alisten eenminderbreedgedragenme-
ning.Musks landgenoot en voormalig
AI-directeurRodneyBrooks vanhetMas-
sachusetts Institute of Technology (MIT)
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DE TOEKOMST VAN AI

Nu
Vijf jaar geleden zag je het
nog nauwelijks, maar te-
genwoordig vind je kunst-
matige intellligentie al in
tal van toepassingen. Denk
aan slimme thermostaten,
spraakassisten zoals Siri
en zelfrijdende auto’s. Dat
komt onder meer door de
ontwikkeling van hyper-
moderne videochips, die
geschikt zijn voor grote
aantallen parallelle be-
rekeningen, en door de
beschikbaarheid van data.

Nabije toekomst
Volgens de meeste AI-des-
kundigen is de huidige piek
in kunstmatige intelligen-
tie het gevolg van decen-
nialang onderzoek én het
beschikbaar komen van
de hierboven genoemde
technologie. Voor de na-
bije toekomst voorzien ze
een geleidelijker ontwikke-
ling, die vooral afhangt van
krachtiger computers. Een
superintelligente AI is in hun
ogen nog heel ver weg, zo
die er ooit al gaat komen.

Verre toekomst
Wat er in de verre toe-
komst gaat gebeuren, weet
niemand. Maar dat belet
sommigen, zoals tech-
goeroe Ray Kurzweil niet
stellige voorspellingen te
doen. Volgens zijn ‘law of
accelerating returns’ zal de
technologische ontwikke-
ling exponentieel groeien,
waardoor we afstevenen op
een AI die slimmer is dan de
hele mensheid samen. Vol-
gens Kurzweil is het in 2050
zover.

1

2

3

Hoe zal kunstmatige
intelligentie zich de
komende jaren
ontwikkelen?
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vindt dit soort claims ‘hysterisch’. In
zijn artikel ‘TheSevenDeadly Sins ofAI
Predictions’ inhetmagazineMITTech-
nologyReview, stelt hij datwedemoge-
lijkheden vandit soort technologieënop
ditmomenthopeloos overschatten, dat
de groei ervan veel geleidelijker zal zijn,
endat de samenleving zich er inde loop
der tijdnaar vormt,wat controle zou
impliceren.

VraaghetEric Postma, hoogleraar
AI aandeuniversiteit vanTilburg, en
je krijgt al net zo’n terughoudendant-
woord: ‘Verhalenovermachinesdie
slimmerwordendanmensen?Dat is
zulke onzin.Dewaarschuwing vanMusk
suggereert dat computers spoedig au-
tonoomkunnendenken,maar opbasis
waarvan?Kijknaar deAIdiewenuheb-
ben: dat is alleen eenassociatiemachine
die verbanden tussen ingevoerdedata
probeert te leggen.Dat kanbest indruk-
wekkendogen,maarhet is nog altijd
heel specifiek eneen zwakke afspiege-
ling vanwatwij alsmensenkunnen.Na-
tuurlijkwerkenwe indeAI allemaal, ik
ook, het liefst inde richting vanAGI.Dat
doenwealmeerdan vijftig jaar.Maarhet
gaat bijzondermoeizaam, er zit de laat-
ste tijdnogmaarweinig schot in.Het is
geenhockeystickmaar een sigmoïdecur-
ve, eenS-vorm.Wehebbennet eenperio-
de van sterke groei doorgemaakt doordat
we veel theorie eindelijk indepraktijk
kondenbrengen,maar zittennuophet
plateau.Het blijkt heelmoeilijk omvan-
af dit punt vooruit te gaan.’

GELEIDELIJKE GROEI
Endie exponentiële groei dan?Wekun-
nen immersniet voorzienhoede toe-
komst eruit gaat ziendie is gebaseerdop
technologieën vanmorgen. Postma: ‘Dat
klopt.Maarhet is verkeerdomteden-
kendatAI zich exponentieel ontwikkelt.
Watwenu zienophet gebied vandeep
learning is het resultaat vandecennia
vanonderzoek enontwikkeling.Dat be-
tekentniet dat zich inde toekomstniet
meerdandit soort groeistuipen zullen
voordoen.Maardie kun jeniet in eenof
anderehockeystickcurve vangen.’

Het is een stellingdiemet enig
enthousiasmedoorWognumwordt
onderschreven. ‘Ik begrijp dehypewel,
het is ook eenprachtig onderwerpom
’s avonds indekroeg vanachter je bier
over tefilosoferen.Dat deed ikmetmijn
studiegenoten eind jarennegentig ook.
Maar zelfdenkende robotsmet eenbe-
wustzijnblijvennogheel lang science-
fiction.Dat komtdoordatwenog steeds
nietwetenhoeonsbreinprecieswerkt.
Wij kunnendingendiewiskundige al-
goritmen voorlopigniet kunnen.Het is
wel geprobeerd, doorhet koppelen van
meerdereneuralenetwerkenbijvoor-
beeld.Degedachtewasdat er dan van-
zelf bewustzijn ontstaat.Maarnee, ons
begrip vanhoehersenenwerken, schiet
blijkbaar tekort. Endaarbij: wat is be-
wustzijn eigenlijk?Enwat is vrijewil?We
wetenhetniet.Hoekun jehet danna-

ZEVEN VALKUILEN BĲ VOORSPELLINGEN OVER KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (BRON: MIT TECHNOLOGY REVIEW)
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We hebben de nei-
ging het effect van
een technologie op
de korte termijn te
overschatten en op
de lange termijn te
onderschatten. Na
een grote belofte
volgt eerst teleur-
stelling en pas later
succes. Zoals gps.

Er worden nu ‘magi-
sche’ voorspellingen
gedaan rond kunst-
matige intelligentie
zonder rationeel
fundament. We be-
grijpen niet echt wat
we ons erbij moe-
ten voorstellen en
voorspellen zonder
bewijzen.

Robots die bepaal-
de taken goed uit-
voeren, zijn niet per
se goed in andere
taken. Mensen ge-
ven snel antwoord
op vragen zoals
‘kan een mens een
frisbee eten?’Kunst-
matige intelligentie
kan dat niet snel.

Met eetstokjes
leren eten is anders
dan een nieuw lied
leren spelen. Bij AI
wordt alles over één
kam geschoren. En
kunstmatige intelli-
gentie leert niet zo
snel als mensen dat
doen. Mensen boe-
ken sneller succes.

In sciencefiction-
films lijkt de wereld
op die van van-
daag. Er is te weinig
fantasie en verbeel-
dingskracht om het
heden los te laten en
onbevangen naar de
toekomst te kijken.
Dit leidt tot angst
voor de toekomst.

Kunstmatige intelli-
gentie heeft de we-
reld een eind verder
gebracht, maar het
is geen wetmatig-
heid dat dit — al dan
niet — in een sneller
tempo verder gaat.
Processen bij AI zijn
geïsoleerde gebeur-
tenissen.

Nieuwe apparatuur
en objecten gaan
langer mee dan
de software die ze
nodig hebben. Soft-
ware kan goedkoop
worden aangepast,
hardware niet. Dat
remt de toepassing
van kunstmatige
intelligentie.

Over- en on-
derschatten

Magische
verbeelding

Prestatie
en kracht

Container-
begrip

Science-
fictionfilms

Gestage
vooruitgang

Ontwikke-
ling is duur

2050
c 7

DeAmerikaanse
techgoeroe Ray
Kurzweil voorspelt
dat er in 2050 een
superintelligente
AI zal zijn die
slimmer is dan
de helemensheid
samen. ‘‘AI KAN VERSCHRIK-KELĲKWORDEN, OF

GEWELDIG. MAARWE
ZULLEN HET NIET
ONDER CONTROLE
KUNNEN HOUDEN’

‘‘MUSK SUGGEREERTDAT COMPUTERS
SPOEDIG AUTONOOM
KUNNEN DENKEN,
MAAR OP BASIS
WAARVAN?’

‘‘WAT IS BEWUSTZĲNEIGENLĲK?WAT IS
VRĲEWIL?WE
WETEN HET NIET.
HOE KUN JE HET
DAN NABOUWEN?’

bouwen?Dekomende jaren zal de groei
geleidelijker zijn en vooral afhangen van
de toenemende rekenkracht van com-
puters enmisschiennieuwealgoritmen.
Endannogblijft AI vooral geautomati-
seerdepatroonherkenning vermomdals
begrip.Hartstikkehandig, niet hetmate-
riaalwaarnachtmerries uit voortkomen.’

AK-47
Overdat laatste tochnog even iets an-
ders: hoe zit het danmetde inzet vanAI
inmassasurveillance zoals datnubij-
voorbeeld inChinagebeurt?Ofhet ver-
zamelen enordenen vangrotehoeveel-
hedenpersoonlijkedatadoorbedrijven
zoals Facebook?EnmetAI inoorlogvoe-
ring?Onlangspleitte deBritsewiskundi-

geHannahFry inhet FDnog voor eenge-
dragscode voor algoritmenommisbruik
hiervan te voorkomen. Ze is zekerniet de
enige. ‘Je kuntAInatuurlijk inzettenop
elkemanier die je goeddunkt’, stelt Post-
ma. ‘Maardat is niet alleen eenmachine-
of technologischprobleem,maar ligt
ook tussenmensen.Net zoalsmet een
nucleair arsenaal of AK-47’s.Wat je
toestaat, zul je samenmoeten zien te re-
gelen.’Wognumvat samen: ‘Eenbreed
gedragenmisverstandoverAI is datChi-
nabijvoorbeeld verder ismetdeze tech-
nologie danwij.Dat is niet zo.De algorit-
menenmodellendiewegebruiken, zijn
overal terwerelddezelfde, die komen
voort uitwetenschappelijk onderzoek en
zijn openbaar.Het gaat ernuvooral om

waardedata indewereldbeschikbaar
zijnenwiedezeopwelkewijzekange-
bruiken.Dat is ineenautoritaire staat zo-
alsChinanatuurlijkheel andersgeregeld
danhier. Ethiek rondAImoet vooral over
datagaan,niet over algoritmen.’

Hij erkent dat er sprake is van een
zekere onbalans indewereldopdit ge-
bied,maar ‘die is vooral economisch.
InNederlandblijvende investeringen
opdit vakgebiedhopeloos achter. Er is
geen landelijk beleid, geen visie.Wij zit-
ten af tewachten tot eenanderhet voor
onsdoet.Dat betekent datwij inde toe-
komstde technologie en toepassingen
vanbuitenlandsepartijen gaankopen.
Dat vind ik eengroot probleem.WantAI
gaat net zo’n grote verandering teweeg-

brengenals de industriële revolutie.Het
helpt onsnual omvanallesmakkelijker
enbeter te doen, dat gaat alleenmaar
meerworden.Watwenuwerknoemen,
gaanweeen stukminderdoen, omdat
machineshet beter kunnendanwij. Zij
doenhet repetitievewerk,wij nemenhet
alleenover als creatief denken vereist is.
De extra tijd gaanwehopelijk gebruiken
ommeer aandacht aanelkaar te beste-
den.Wantdat is volgensmij de grote
belofte vanAI:we creëren tijd ommeer
mens te zijn.Het lijktmij dat je daar als
samenleving inmoetwillen investeren.’

Martijn de Meulder is
freelancejournalist.

ElonMusk,
ceo van Tesla

Eric Postma,
hoogleraar
AI, Tilburg
University

Jasper
Wognum,
ceo
BraincreatorsDe rolverdeling

voorlopig: robots
doen het repeti-
tievewerk,
mensen zorgen
voor creativiteit.
FOTO:GETTY IMAGES
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