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‘Wij van wc-eend adviseren wc-eend’. 
 

Ik zag een bericht voorbij komen dat OpenAI, de ontwikkelaar van het zelflerende algoritme 

ChatGPT, een supersnelle tekstpapagaai, een tool heeft ontwikkeld dat zichzelf ontmaskerd. 

Het kan dan met meer dan 90% zekerheid zeggen dat de tekst die je ziet niet door een mens 

van vlees en bloed is gegenereerd maar door een computer van nullen en enen.  

 

Ik schoot wel even in de lach toen ik dat las. 

 

Dat OpenAI een tool aanbiedt om te ontmaskeren dat hun nieuwste gadget, dat in exponentieel 

tempo leert welk woord het meest waarschijnlijk volgt op het vorige, zodat het steeds beter 

leert om ons perfect na te apen en ons oerbrein deze AI gaat zien als een mens, dat dat algoritme 

in dit stadium van ontwikkeling nog kan worden ‘ontmaskerd’ getuigt van een onbeschrijflijke 

naïviteit. 

 

ChatGPT is een zelflerend algoritme. Het vréét tekst in een tempo dat wij ons niet eens kunnen 

voorstellen. Iedere fout die het maakt wordt door ons gretig gecorrigeerd zodat het steeds beter 

leert hoe wij schrijven en dat steeds beter kan kopiëren. Er komt een moment, misschien wel 

voor het einde van het jaar, dat ChatGPT de mens perfect emuleert. Wat is dan het objectieve 

referentiekader op basis waarvan het kan bepalen of iets ‘menselijk’ is of niet? Het kan dan 

alleen maar constateren dat het menselijk móet zijn, omdat het de mens zelf perfect heeft 

gekopieerd.  

 

Zien jullie het dan niet? De geest is uit de fles! We hebben een monster gecreëerd dat 

creativiteit vernietigd en gemakzucht vergroot. En het wordt iedere milliseconde slimmer. Met 

AI als ChatGPT wordt de mens buiten spel gezet. ChatGPT is geen ‘overschrijver’ het is een 

‘emulator’ en een ‘manipulator’. Het emuleert ons totdat we de output niet meer van echt 

kunnen onderscheiden. En het manipuleert ons te denken dat het een mens van vlees en bloed 

is.  

 

Ons brein is een jagers-verzamelaarsbrein. Het heeft er honderden miljoen jaren over gedaan 

om zich te ontwikkelen. AI als ChatGPT ontwikkelt zich in een exponentieel tempo. Verdubbelt 

zich per tijdseenheid. Ons oerbrein is ongeschikt ons daar iets bij voor te stellen. We zien 

ChatGPT als een ‘handig stukje gereedschap’.  

 



Maar dat stukje gereedschap zal ons vermogen vernietigen om zelf tekststructuren te 

bedenken, om zelf samen te vatten, om zelf een samenhangende tekst te schrijven om onze 

boodschap te ondersteunen, om zelf analyses te maken. Het zal ons stukje bij beetje dommer, 

gemakzuchtiger en kortzichtiger maken. 

 

ChatGPT doet dat voor ons door een soort grijs gemiddelde te presenteren van alles wat we 

ooit eerder hebben geschreven. Zonder zich te beseffen wat het doet, want het calculeert alleen 

maar in een onvoorspelbaar hoog tempo welk woord het meest logisch volgt op het vorige. Het 

is een uitermate verontrustende ontwikkeling met welk tempo wij deze Godin der Gemakzucht 

verwelkomen in ons leven. Het is alsof we in een bekerplant zijn gevallen:  

 

(Zie verder mijn essay over ChatGPT) 

 

https://www.demensalsgrens.nl/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/De-mens-als-

grens-van-Bart-Flos-SM105-De-bekerplant-waar-we-in-zijn-gevallen-essay.pdf (essay, pdf)  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

https://www.demensalsgrens.nl (boek en website) 

 

https://www.demensalsgrens.nl/

