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8 Wetenschappelijke stromingen over het 
toekomstig potentieel 

Vooraanstaande AI-onderzoekers zijn het oneens, niet alleen wat betreft hun voorspellingen maar 
ook wat betreft hun emotionele reacties, die reiken van zelfverzekerd optimisme tot diepe 
ongerustheid. Zelfs over de economische, juridische en militaire gevolgen van AI op korte termijn, 
bestaat geen consensus en de meningsverschillen worden alleen maar groter naarmate verder 
vooruit wordt gekeken en vragen worden gesteld over algemene kunstmatige intelligentie76 en 
vooral over algemene kunstmatige intelligentie die de menselijke intelligentie overtreft 
(superintelligentie). De vragen die opduiken zijn niet alleen in intellectueel maar eveneens in 
moreel opzicht van zeer groot belang, omdat de keuzes van grote invloed kunnen zijn op de 
toekomst van het leven. 

Max Tegmark77, professor natuurkunde aan MIT, onderscheidt drie verschillende denkrichtingen: 
digitale utopisten, technosceptici en leden van de AI-beweging voor het ’goede’ (‘for good’). 

 Digitale utopisten. Deze stroming hangt het denkbeeld aan dat digitaal leven de natuurlijke 
en wenselijke volgende stap is in de kosmische evolutie en dat indien men digitale geesten 
de vrije loop laat, de uitkomst vrijwel zeker positief zal zijn. Tot deze stroming horen mensen 
als Larry Page (Google), Hans Moravec, Ray Kurzweil en Richard Sutton. 

 Technosceptici. Een andere prominente groep denkers maakt zich evenmin zorgen over AI, 
maar om een totaal andere reden: ze denken dat superintelligente algemene kunstmatige 
intelligentie zo moeilijk te realiseren is dat het er nooit zal komen. Andrew Ng (Baidu, Chinese 
tegenhanger van Google) en Rodney Brooks (uitvinder van de industriële robot Baxter) zijn 
dergelijke technosceptici. 

 De ‘goedaardige’ AI-beweging. Deze beweging gelooft ook in de toekomst van AI, maar 
rekent niet automatisch op een positieve afloop en denkt dat op dat gebied nog veel 
inspanning zal moeten geleverd worden, in de vorm van onderzoek naar de veiligheid van 
AI. Aanhangers zijn onder meer Jaan Tallinn (grondlegger Skype), Stuart Russell (befaamde 
computerwetenschapper en AI-onderzoeker), Elon Musk (Tesla) en Max Tegmark. 

Naast de controverses over de grond van AI zijn er nog controverses die voortkomen uit 
misvattingen. Hieronder worden er een aantal opgelijst. 

Tabel 3: Gangbare mythen over superintelligente AI 

Mythen Feiten 

Superintelligentie komt er zeker voor 2100 

Superintelligentie komt er zeker niet voor 2100 

Superintelligentie komt over enkel decennia, 
over enkele eeuwen of helemaal nooit. De AI-
experten zijn het oneens omdat men het 
gewoonweg niet weet 

De enigen die ongerust zijn over AI zijn 
luddieten 

Veel AI-onderzoekers zijn zich bewust van de 
risico’s 

 
76  Max Tegmark omschrijft algemene kunstmatige intelligentie als het vermogen om alle cognitieve taken minstens 

zo goed uit te voeren als de mens, zie Tegmark, M. (2017). Life 3.0. Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige 
intelligentie. 

77  Tegmark, M. (2017). Life 3.0. Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
105 

 

 

 

 

AI wordt boosaardig 

AI krijgt bewustzijn 

Reëel angstbeeld: AI wordt competent, met 
doelstellingen die niet goed zijn afgestemd op 
de onze 

Robots zijn de voornaamste reden tot 
ongerustheid 

De voornaamste reden tot ongerustheid is 
verkeerd ingestelde intelligentie. Die heeft 
geen lichaam nodig, alleen een 
internetaansluiting. 

AI kan geen macht uitoefenen over mensen Intelligentie maakt overheersing mogelijk. We 
zijn tijgers de baas omdat we slimmer zijn 

Machines kunnen geen doelstellingen hebben Een hittezoekende raket heeft een doelstelling 

Superintelligentie is over een paar jaar een feit Reëel angstbeeld: dat duurt nog minstens 
decennia maar om te zorgen dat het veilig is, 
zouden we al die tijd best eens nodig kunnen 
hebben 

Bron: Max Tegmark, Life 3.0     

 

  




