
SINGULARITY: 
DE VOORSPELLINGEN 
VOORBIJ
“Voorspellingen maken is moeilijk,  
vooral over de toekomst”, luidt een be-
kend Deens gezegde. En het wordt 
nog moeilijker, als je de huidige  
generatie futuristen hoort. Die heb-
ben het tegenwoordig namelijk alle-
maal over ‘singularity’. Maar wat bete-
kent singularity en waarom moet je er  
rekening mee houden?

Voor- en tegenstanders van nieuwe tech-
nologieën zijn er altijd al geweest, maar de 
laatste tijd woedt het debat feller dan ooit. 
De reden: nieuwe ontwikkelingen in robotica  

en AI zullen volgens sommigen het einde 
van de mensheid veroorzaken. 

 Een slimme supercomputer 

Een term die in dergelijke discussies stee-
vast de kop opsteekt, is ‘singularity’. “Een-
voudig gesteld is singularity het moment in 
de toekomst waarin een periode aanbreekt 
waarover we met de beste wil van de we-
reld geen zinnige voorspellingen kunnen 
doen”, vertelt Thomas Verschueren van 
Realdolmen. “Op dat moment zullen nieu-
we ontwikkelingen in tal van wetenschap-

pelijke disciplines zo ver gevorderd zijn 
dat we onmogelijk kunnen voorzien wat de 
volgende stap wordt. Letterlijk alles is dan 
mogelijk.”

We hebben het dan vooral over ontwikke-
lingen in robotica en computertechnologie 
maar ook genetica en nanotechnologie, bij-
voorbeeld. Het cruciale aspect zal volgens 
experts vooral liggen in de mogelijkheden 
van kunstmatige intelligentie (artificial in-
telligence of AI). De ontwikkeling daarvan 
is de laatste jaren in een enorme stroom-
versnelling terechtgekomen, waardoor 
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sommigen beginnen te dromen van AI met 
een eigen bewustzijn. “Denk daarbij aan 
een supercomputer met een onvoorstelbare 
rekenkracht en toegang tot zowat alle mo-
gelijke informatiebronnen ter wereld”, legt 
Verschueren uit. “Voeg daar dan algoritmes 
aan toe die de technologie in staat stellen om 
in al die gegevens patronen te herkennen,  
problemen te ontwaren en opportuniteiten 
te ontdekken, en je hebt zoiets als SkyNet 
uit de Terminator-films. Zeker als dat com-
putersysteem in verbinding staat met een 
enorm aantal robots, die slaafs – want zo 
zijn robots nu eenmaal – de instructies van 
het systeem uitvoeren.”

 Nachtmerrie 

Alom gerespecteerde wetenschappers en 
ondernemers, zoals Stephen Hawking, Elon 
Musk en Bill Gates, liggen ’s nachts letterlijk 

wakker van zo’n scenario. Want in dat geval 
staan we er niet zo goed voor. Vanuit een 
puur rationeel standpunt bekeken kun je de 
mens namelijk beschouwen als de grootste 
bedreiging voor deze planeet. Een beetje 

verstandig AI-systeem zou ons dus zo snel 
mogelijk willen deleten. 

Zo’n vaart hoeft het echter niet te lopen, 
betoogt Verschueren. “Tegenover die pessi-
misten heb je evengoed experts die vooral 
goede kanten zien aan de huidige ontwikke-
lingen in AI en aanverwante technologieën.  
Je hebt bijvoorbeeld de beweging van de 
transhumanisten, die vinden dat de mens 
zichzelf kan en zelfs moet verbeteren met 
behulp van technologie. Ray Kurzweil, die 
baanbrekend werk heeft verricht in de ont-
wikkeling van scanner- en spraaktechno- 
logie, is daar zowat het gezicht van  
geworden. In zijn visie is de singulari-
ty het moment waarop de mensheid met  
behulp van technologie zijn ware potentieel  
ontketent en waarop we in staat zullen zijn 
om al onze problemen op te lossen: honger 
en armoede, maar ook werkdruk en files. 

“Hoe kun je je  
voorbereiden op het 
onvoorspelbare?”
Thomas Verschueren, Realdolmen
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DE TIJDLIJN TOT SINGULARITY
Ray Kurzweil deed in zijn boek 
‘De singulariteit is nabij’ een aan-
tal voorspellingen over Singularity. 
Sinds de jaren ’90 deed Kurzweil 
147 voorspellingen die tot nu toe 
voor 86% correct bleken.

Papieren boeken en  
documenten worden 
bijna volledig vervangen 
door de digitale wereld.

Zelfrijdende auto’s 
domineren het 
straatbeeld

Mensen zijn  
bijna voortdurend 
ondergedompeld  
in virtual reality

Mensen krijgen 
diepgaande relaties 
met AI

Computer- 
implantaten nemen 
de plaats van VR 
brillen en headsets 

2019 2029 2040



Ook een toekomstbeeld waarin we onster-
felijk worden en andere planeten gaan kolo-
niseren behoort dan tot de mogelijkheden.”

 Niet meer veraf 

Dat de singularity ooit gaat plaatsvinden, 
is zo goed als zeker, meent Verschueren:  
“Er worden nu in zoveel domeinen in zo’n 
hoog tempo drastische stappen gezet 
dat de kans op onvoorstelbare gevolgen 
steeds groter wordt. Wetenschappers als 
Kurzweil durven er zelfs al een datum op 
te plakken. Volgens hem zal de singularity 
ruwweg rond het jaar 2045 plaatsvinden. 
Die berekening is gebaseerd op nieuwe 
inzichten in Moore’s Law, waaruit men kan 
concluderen dat de processorsnelheid van 
computerchips tegen dan snel genoeg zal 
zijn om in real-time het menselijke brein te 
emuleren.”

2045 is niet meer zo veraf dus het is hoog 
tijd om ons erop voor te bereiden, zou je 
denken. Maar laat dat nu net het grote pro-
bleem zijn van de singularity. “Hoe kun je 
je voorbereiden op het onvoorspelbare?”, 
vraagt Verschueren zich af. “Er is geen be-
ginnen aan. Het enige wat je kunt doen is alle  
mogelijke ‘Wat als?’-scenario’s bedenken 
en daarop alvast een reactie proberen te 
formuleren. Misschien wordt de singularity 
bijvoorbeeld niet door AI veroorzaakt, maar 
door nanotechnologie. Het is namelijk niet 
ondenkbaar dat we in dat domein ooit op 
het punt aanbelanden waarop we elke mo-
gelijke grondstof kunnen namaken. Dat zou 
heel ons economisch bestel doen instorten,  
want dat is gebaseerd op de schaarste van 
grondstoffen. Als we dus zelf een onbeperkte  
voorraad grondstoffen kunnen creëren,  
zou dat een enorme schok teweegbrengen 
met gevolgen die niet te overzien zijn.”

 Echt of science fiction? 

Kunnen we dan niets doen behalve af-
wachten tot zo’n economische apocalyps  
uitbreekt? Toch wel, vindt Verschueren: 
“Het zou geen kwaad kunnen als weten-
schappers en ondernemers wat vaker  
stilstonden bij de ethische en maatschap-
pelijke gevolgen van nieuwe technologi-
sche evoluties. We moeten er ons bewust 
van zijn dat elke nieuwe stap in de vooruit-
gang de singularity in gang kan zetten. Dat 
kan dus ook gewoon per ongeluk zijn. Het 
lijken wel verhalen voor sciencefictionfilms 
maar de kans dat het ooit werkelijkheid 
wordt, is groter dan ooit.”

Nanomachines 
‘assembleren’ 
kunstmatige 
voeding.

AI is intelligenter 
en krachtiger dan 
de mens

Computervirussen zijn 
een grote dreiging omdat 
de meeste intelligente 
wezens op software 
gebaseerd zijn
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Machines hebben 
dezelfde juridische 
status als mensen

Artificiële  
intelligentie  
creëert in de ruimte 
superkrachtige  
computers zo groot 
als planeten

Voor 1000 dollar 
koop je een computer 
die een miljard keer 
intelligenter is dan 
alle mensen samen.
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