
M
et zijn
immer
ernstige
gezicht legt
deZweed-

sefilosoofNickBostromin
hetFDvan5novemberweer
eensfijntjesuitwaarom
kunstmatige intelligentie
demensheiddreigtuit te
roeien.
Daarwil het vandaagniet
overhebben.Met zijn
vriendElonMusk (de
manvanTesla) heeftNick
namelijk eennieuwher-

senspinsel uit zijnhoge
hoedgetoverd:we leven in
eencomputersimulatie.
Binnendeze simulatie
evolueren zich intelligente,
zelfbewustemensen (uen
ik) die vervolgens zelf ook
weer simulaties kunnen
draaien.Duswellicht leven
we ineen simulatie vaneen
simulatie, enzovoort. Een
soort existentieelDroste-
effect.

VolgensNick enElon
isbovenstaande conclu-
sie onontkoombaar, als

samenlevingenzichzelf
niet voortijdig vernietigen
of als zedit soort simulaties
omdeeenof andere reden
nietwillenof kunnendoen.
Elonweethet antwoord
wel:we leven ineen simu-
latie. Een typischhuzaren-
stukjefilosofiewaarnie-
mandwijzer vanwordt.Het
fantasierijkeduo lanceert
eenmoderne versie vanhet
Godsbewijs, dat zopopulair
was indemiddeleeuwen.

Als ‘ouderwetse’weten-
schapper vraag ikmeaf

welke verifieerbare voor-
spellingBostromdoet zo-
datwe zijn theorie kunnen
falsifiëren.Geen,want alles
watwemeten, kanonder-
deel vande simulatie zijn.

Net alsMartinHeijns-
broekeerder indeze co-
lumn,denk ikookmeteen
aanmijn favorietefilm
TheMatrix, waar robotsde
wereldhebbenovergeno-
menomonze lichamenals
batterijen te gebruikenen
onzehersenenonderhou-
den ineencomputersimu-

latie. Il professorehadhet
zelf kunnenverzinnen.

Laat ik zelf ookeenswat
filosoferen.Mijn vermoe-
den isdatwebinnenkort
inonze eigen simulatie
leven.Metde snel verbete-
rende ‘augmented reality’
en ‘virtual reality’ zullen
we steeds vakerde virtuele
wereld ende fysiekewereld
gaan vermengen.Google
Glassmagdangeflopt zijn,
het conceptwas zijn tijd ver
vooruit.Microsoft’sHolo-
lens is de reïncarnatie van

TheMatrix
Revisited

Data Domino
Om beurten schrijven vier experts uit de datawereld over
een brandende kwestie. Deze week: Max Welling over de
grensvervaging tussen echte en de ‘namaakwereld’

JanFred
vanWijnen,
chefMorgen

Max
Welling

‘Met echte chips encola?’

‘Uiteindelijkhangenwe
allemaalopdebankaan
het infuusvandevirtual
reality.’

GoogleGlass ener zullen
nog vele volgen.

Met augmented reality
kunnenwe informatie in
onsgezichtsveldprojecte
ren.Onzeonlinevrienden
zijndus altijd inbeeld.Met
de volgende stapprojecte
renwe virtuelewerelden
overde fysiekewerkelijk
heidheen.Wekunnen tus
sendedinosauriërs lopen
enons vermakenmetNean
derthalers. Verkeersborden
zijnnietmeernodig,want
diewordengepersonali

seerd inbeeldgebracht en
een lelijk gebouwkunnen
weelkedageenander
kleurtje geven.

Langzaamvervaagthet
verschil tussendeechtewe
reld ende virtuele ‘namaak
wereld’.Het eindstation is
datwehelemaal afscheid
nemenvande fysiekewer
kelijkheid enopdebank
hangenaanhet infuus van
de virtual reality.Gevangen
inonze eigenMatrix.

U snaptnuookwaarom
SiliconValley stevig in

vesteert in virtual reality.
Zijwillende slagomde
aandacht vanuwkinderen
enkleinkinderenwinnen.
Want er valt echt geld te
verdienenaaneen virtuele
wereld volmet virtuele
advertenties. In eenwereld
die in een razend tempo
verandert, is dat in elk geval
eenconstante factor.

MaxWelling is hoogleraar
machine learning (UvA)
enmedeoprichter van
de start-up Scyfer.
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