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Homo	Deus,	Yuval	Noah	Harari.	Uitgever	Thomas	Rap	2017.	ISBN	978.94.004.0723.7	
	
De	wereld	wordt	al	driehonderd	jaar	gedomineerd	door	het	Humanisme,	dat	het	leven,	
het	geluk	en	de	vermogens	van	Homo	Sapiens	heilig	heeft	verklaard.	In	de	opkomst	van	
het	Humanisme	ligt	het	einde	ervan	al	besloten:	we	houden	mensen	in	leven	tot	ze	zo’n	
meelijwekkende	toestand	hebben	bereikt	dat	we	onszelf	wel	moeten	afvragen	wat	er	
nog	zo	heilig	aan	is.	Dankzij	vergelijkbare	humanistische	geloofsartikelen	zullen	we	het	
mensdom	in	de	21e	eeuw	waarschijnlijk	in	zijn	geheel	over	zijn	grenzen	heen	jagen.	
Dezelfde	technieken	die	mensen	in	goden	kunnen	veranderen	zouden	mensen	ook	
nutteloos	kunnen	maken.	Computers	die	slim	genoeg	zijn	om	de	mechanismen	van	
veroudering	en	dood	tegen	te	gaan,	zullen	waarschijnlijk	ook	slim	genoeg	zijn	mensen	
op	alle	mogelijke	vlakken	te	vervangen.	
De	toekomst	–zoals	er	veelal	over	gesproken	en	geschreven	wordt	–	is	puur	en	alleen	de	
toekomst	van[uit]	het	verleden,	een	toekomst	dus	die	gebaseerd	is	op	de	ideeën	en	
dromen	die	de	wereld	de	laatste	driehonderd	jaar	hebben	gedomineerd.	De	echte	
toekomst	–een	toekomst	dus	die	geboren	zal	worden	uit	de	nieuwe	ideeën	en	dromen	
van	de	21e	eeuw	–	zou	wel	eens	totaal	anders	kunnen	uitpakken	(pag.78).	
	
Wie	is	homo	sapiens	en	hoe	werd	het	humanisme	de	dominante	wereldgodsdienst?	
	
	De	wereld	wordt	voornamelijk	bevolkt	door	mensen,	hun	vee	en	hun	huisdieren:	op	dit	
moment	is	meer	dan	90%	van	de	grote	dieren	op	de	wereld	ofwel	mens,	ofwel	vee	
geworden.	Homo	Sapiens	heeft	de	regels	van	het	spel	veranderd.	Deze	ene	apensoort	is	
erin	geslaagd	om	het	wereldwijde	ecosysteem	in	70.000	jaar	tijd	radicaal	te	veranderen	
op	een	manier	die	nog	niet	eerder	is	voorgekomen	(pag.85).	Nu	staat	de	mens	op	het	
punt	om	de	natuurlijke	selectie	te	vervangen	door	intelligent	design	en	om	het	leven	van	
de	organische	sfeer	uit	te	breiden	naar	de	anorganische	sfeer.		
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Animisten	zagen	de	mens	als	een	van	de	vele	diersoorten,	maar	de	Bijbel	stelt	dat	
mensen	een	unieke	creatie	zijn	en	dat	elke	poging	om	het	dier	in	ons	te	herkennen	
afbreuk	doet	aan	de	macht	en	het	gezag	van	God	(dit	was	de	worsteling	van	Charles	
Darwin,	mooi	zichtbaar	gemaakt	in	de	film	‘the	creation’	en	het	boek	‘het	verdriet	van	
Darwin).	Het	verhaal	van	de	zondeval	en	het	paradijs	ziet	Harari	in	de	overgang	naar	de	
agrarische	revolutie.	De	mens	was	jager	–	verzamelaar	af	en	moest	in	het	zweet	des	
aanzien	zijn	eten	bij	elkaar	krijgen.	Dit	zorgde	ook	voor	een	nieuwe	fase	in	de	
betrekkingen	tussen	mens	en	dier.	Er	ontstond	een	nieuwe	levensvorm	op	aarde:	het	
gedomesticeerde	dier.	Met	de	agrarische	revolutie	en	dus	ook	het	onderwerpen	en	
uitbuiten	van	gedomesticeerde	dieren	ontstonden	theïstische	religies	die	dit	
legitimeerden	met	de	mens	een	bijzondere	positie	–naast	God-	binnen	de	schepping	te	
verschaffen.	De	mens	kwam	zo	aan	het	hoofd	van	de	schepping	te	staan,	terwijl	alle	
andere	organismen	naar	de	zijlijn	werden	geschoven.	De	mens	was	ook	de	enige	–soort-	
die	een	eeuwige	ziel	kreeg	toebedeeld.	
De	agrarische	revolutie	was	een	economische	en	een	religieuze	revolutie.	In	termen	van	
Graves	‘een	verandering	van	bestaansniveau	en	nieuwe	wereldbeelden	en	waarden’.	
	
Tijdens	de	agrarische	revolutie	legde	de	mens	planten	en	dieren	het	zwijgen	op	en	
veranderde	de	grote	animistische	opera	in	een	dialoog	tussen	mensen	en	goden.	Tijdens	
de	wetenschappelijke	revolutie	legde	de	mens	ook	de	goden	het	zwijgen	op.	De	wereld	
was	een	onemanshow	geworden.	De	mens	stond	alleen	op	een	leeg	podium	tegen	
zichzelf	te	praten,	met	niemand	te	onderhandelen	en	enorm	veel	macht	te	vergaren	
zonder	bijkomende	verplichtingen.	De	mens	heeft	de	zwijgende	wetten	van	de	
natuurkunde,	scheikunde	en	biologie	ontcijferd	en	doet	er	nu	mee	wat	hij	wil	(pag.	108).	
De	agrarische	revolutie	leidde	tot	de	opkomst	van	theïstische	religies,	maar	de	
wetenschappelijke	revolutie		bracht	humanistische	religies	voort	waarin	mensen	de	
goden	vervingen.	Het	uitgangspunt	van	humanistische	religies	als	het	liberalisme,	het	
communisme	en	het	nazisme	is	–	volgens	Harari	–	dat	homo	sapiens	een	unieke	heilige	
kern	heeft	die	de	bron	van	alle	zingeving	en	gezag	in	het	universum	is.	
	
Volgens	Harari	gaan	algoritmen	in	de	–nieuwe-	toekomst	een	belangrijke	rol	spelen	
(society	4.0).	Een	koffieapparaat	volgt	een	algoritme,	maar	de	laatste	decennia	zijn	
biologen	tot	de	onomstotelijke	conclusie	gekomen	dat	de	man	die	het	knopje	van	het	
koffieapparaat	indrukt	zelf	ook	een	algoritme	is.	De	algoritmen	die	mensen	beheersen	
werken	via	zintuigelijke	sensaties,	emoties	en	gedachten.	Varkens,	bavianen,	otters	en	
kippen	worden	door	dezelfde	algoritmen	beheerst.	Wat	wij	sensaties,	emoties	en	
verlangens	noemen,	zijn	algoritmen.	99%	van	onze	berekeningen	–	waaronder	onze	
belangrijkste	levenskeuzes	op	het	gebied	van	partner,	carrière	en	woonplaats	–	wordt	
gemaakt	door	de	uiterst	verfijnde	algoritmen	die	we	sensaties,	emoties	en	verlangens	
noemen.	
	
Een	web	van	betekenis	
	
Harari	postuleert	naast	objectieve	en	subjectieve	realiteiten	de	intersubjectieve	
realiteiten,	de	imaginaire	ordes.	Intersubjectieve	verschijnselen	zijn	afhankelijk	van	
communicatie	tussen	grote	groepen	mensen	(pag.	154)	en	niet	van	het	geloof	of	de	
gevoelens	van	individuen.	Als	voorbeeld	geeft	hij	‘geld’.	Geld	heeft	geen	objectieve	
waarde.	Je	kunt	een	euromunt	niet	opeten,	opdrinken	of	aantrekken.	Maar	zolang	
miljarden	mensen	in	de	wereld	in	de	waarde	ervan	geloven	kun	je	er	eten,	drinken	en	
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kleding	mee	kopen.	Zoals	eens	in	Myanmar	(1987)	besloot	de	regering	dat	alle	briefjes	
van	vijfendertig	en	van	vijfenzeventig,	geen	geld	meer	waren.	Zo	willen	we	nog	wel	
geloven	dat	de	Griekse	Goden,	rijken	van	het	kwaad	en	de	waarden	van	vreemde	
culturen	pure	fantasie	zijn,	maar	we	willen	niet	accepteren	dat	bijvoorbeeld	onze	God,	
onze	Natie,	etc.	pure	fictie	zijn,	want	dat	zijn	de	dingen	die	ons	leven	inhoud	geven.	
Betekenis	ontstaat	als	veel	mensen	een	gezamenlijk	web	van	verhalen	weven.	Maar	zo’n	
web	van	betekenis	valt	door	de	decennia	en	eeuwen	heen	uit	elkaar	en	intussen	wordt	
er	een	nieuw	web	gesponnen.	
Sapiens	beheersen	de	wereld	omdat	zij	als	enigen	een	intersubjectief	web	van	betekenis	
kunnen	vormen:	een	web	van	wetten,	krachten,	entiteiten	en	plaatsen	die	puur	en	alleen	
in	hun	gezamenlijke	fantasie	bestaan	(pag.	160).	Dit	web	is	de	reden	dat	alleen	mensen	
zich	bezig	houden	met	kruistochten,	socialistische	revoluties	en	mensenrechten.	
Sapiens	gebruiken	taal	om	compleet	nieuwe	realiteiten	te	creëren.	In	de	laatste	70.000	
jaar	werden	de	intersubjectieve	realiteiten	die	Sapiens	uitvonden	steeds	invloedrijker	
en	tegenwoordig	domineren	ze	de	wereld.	
Dit	vermogen	om	intersubjectieve	entiteiten	te	creëren	scheidt	niet	alleen	de	mens	van	
de	andere	dieren,	het	scheidt	ook	de	geesteswetenschappen	van	de	biowetenschappen.	
De	geesteswetenschappen	benadrukken	juist	het	belang	van	intersubjectieve	entiteiten,	
die	niet	teruggebracht	kunnen	worden	tot	hormonen	en	neuronen.	
	
In	de	21e	eeuw	zou	fictie	wel	eens	de	sterkste	macht	op	aarde	kunnen	worden,	sterker	
dan	onberekenbare	asteroïden	en	natuurlijke	selectie	(pag.	162).	
De	realiteit	van	Sapiens	heeft	drie	lagen:	naast	bomen,	rivieren,	angsten	en	verlangens	
kent	de	Sapienswereld	ook	nog	verhalen	over	geld,	goden,	naties	en	zakenconcerns.	
Nieuwe	21e	eeuwse	technologieën	zullen	dergelijke	ficties	waarschijnlijk	nog	
belangrijker	maken,	dus	moeten	we	om	iets	van	onze	toekomst	te	begrijpen	eerst	
begrijpen	hoe	verhalen	over	Jezus	Christus,	de	Franse	Republiek	en	Apple	zoveel	macht	
hebben	gekregen.	Eigenlijk	draait	de	geschiedenis	om	dit	web	van	fictieve	verhalen.	
Het	begon	70.000	jaar	geleden	toen	de	cognitieve	revolutie	sapiens	in	staat	stelde	om	te	
praten	over	dingen	die	alleen	in	hun	fantasie	bestonden.	In	de	daarop	volgende	60.000	
jaar	weefden	sapiens	allerlei	fictionele	webben,	maar	die	bleven	klein	en	plaatselijk	ze	
leverden	sapiens	wel	een	enorm	voordeel	omdat	ze	met	behulp	daarvan	met	z’n	
honderden	effectief	konden	samenwerken.	De	agrarische	revolutie	die	zo’n	12.000	jaar	
geleden	begon	leverde	de	materiele	basis	om	intersubjectieve	netwerken	te	kunnen	
vergroten	en	versterken.	De	landbouw	maakte	het	mogelijk	om	duizenden	mensen	in	
dichtbevolkte	steden	te	kunnen	voeden,	evenals	gedisciplineerde	legers.	
Boeren	geloofden	in	verhalen	over	grote	goden.	Bouwden	tempels	voor	hen,	vierden	
feesten	ter	ere	van	hen,	brachten	offers	en	gaven	hen	landerijen,	delen	van	de	oogst	en	
geschenken.	De	Soemerische	goden	(zo’n	6000	jaar	geleden)	vervulden	een	functie	die	
lijkt	op	die	van	moderne	merken	en	bedrijven.	Bedrijven	zijn	tegenwoordig	fictieve,	
juridische	entiteiten	die	onroerend	goed	bezitten,	geld	lenen,	personeel	inhuren	en	
economische	avonturen	aangaan.	In	de	antieke	steden	Uruk,	Lagasj	en	Suruppak	
functioneerden	de	goden	als	juridische	entiteiten	die	akkers	en	slaven	konden	bezitten,	
leningen	konden	verstrekken	en	krijgen,	salarissen	konden	uit	betalen	en	dammen	en	
kanalen	konden	aanleggen.		Voor	de	Soemeriërs	waren	Enki	en	Inanna	net	zo	echt	als	
Google	en	Microsoft	voor	ons	(pag.	167).	De	dagelijkse	beslommeringen	werden	
afgehandeld	door	priesters	(net	zoals	Google	en	Microsoft	mensen	van	vlees	en	bloed	in	
moeten	huren	om	hun	zaakjes	te	regelen).	De	goden	vergaarden	steeds	meer	bezittingen	
en	op	een	gegeven	moment	naderde	dit	een	grens	van	beheersbaarheid.	Dat	was	een	van	



	 4	

de	belangrijkste	redenen	waarom	menselijke	samenwerkingsverbanden	in	Soemerië,	
net	als	overal	ter	wereld,	zelfs	duizenden	jaren	na	de	agrarische	revolutie	nog	steeds	
niet	al	te	groot	konden	worden.	Dit	obstakel	werd	uit	de	weg	geruimd	toen	de	
Soemeriërs	zo’n	5000	jaar	geleden	het	schrift	en	het	geld	uitvonden.	Dit	maakte	het	
mogelijk	om	bij	honderdduizenden	mensen	belastingen	te	innen,	om	complexe	
bureaucratieën	op	te	zetten	en	enorme	koninkrijken	te	vestigen.	
Deze	koninkrijken	werden	in	naam	van	de	goden	bestierd	door	menselijk	priester-
koningen.	In	het	naburige	Egypte	versmolt	de	priester	koning	met	de	god	waardoor	een	
levende	godheid	ontstond:	de	farao.	Net	als	de	farao	was	–eeuwen	later-	bij	voorbeeld	
ook	Elvis	een	verhaal,	een	mythe,	een	merk	en	dat	merk	was	veel	belangrijker	dan	het	
biologische	lichaam.	Toen	Elvis	nog	leefde	verdiende	het	merk	miljoenen	aan	platen,	
kaartjes	en	rechten,	waarbij	maar	een	klein	deel	van	het	werk	door	Elvis	werd	gedaan.	
Ook	toen	de	biologische	Elvis	overleed	bleef	het	merk	gewoon	doordraaien.	
	
Het	schrift	heeft	mensen	dus	in	staat	gesteld	om	complete	samenlevingen	op	te	bouwen	
op	een	algoritmische	manier.	In	ongeletterde	samenlevingen	doen	mensen	alle	
berekeningen	en	nemen	ze	alle	beslissingen	in	hun	hoofd.	In	gealfabetiseerde	
samenlevingen	zijn	mensen	georganiseerd	in	netwerken,	waarbij	iedere	persoon	één	
klein	stapje	in	een	enorm	algoritme	is	en	is	het	het	algoritme	als	geheel	dat	de	
belangrijke	beslissingen	neemt.	Dit	is	de	essentie	van	de	bureaucratie	(pag.	170).	
Deze	algoritmische	structuur	zorgt	ervoor	dat	het	niet	echt	uitmaakt	wie	de	
receptioniste,	de	verpleegkundige	of	de	dienstdoende	arts	is.	Hun	persoonlijkheid,	
politieke	opvattingen	en	hun	humeur	doen	niet	ter	zake.	Zolang	ze	allemaal	de	regels	en	
de	protocollen	volgen	is	er	een	goede	kans	dat	ze	je	genezen.	Volgens	het	algoritmisch	
ideaal	ligt	je	lot	in	handen	van	‘het	systeem’	en	niet	in	de	handen	van	de	mensen	van	
vlees	en	bloed	die	toevallig	net	deze	of	gene	functie	uitoefenen.	
	
Het	schrift	
	
Het	schrift	faciliteerde	dus	de	opkomst	van	machtige	fictieve	entiteiten	die	miljoenen	
mensen	aan	het	werk	konden	zetten	en	de	fysieke	realiteit	van	rivieren,	moerassen	en	
krokodillen	konden	veranderen.	Tegelijkertijd	maakte	het	schrift	het	makkelijker	voor	
mensen	om	in	het	bestaan	van	zulke	fictieve	entiteiten	te	geloven,	omdat	het	mensen	
leerde	de	realiteit	te	ervaren	via	abstracte	symbolen.	Voor	de	geletterde	elite	in	het	oude	
Egypte	of	in	het	20e	eeuwse	Europa	was	alles	wat	op	papier	stond	minstens	zo	echt	als	
bomen,	ossen	en	mensen.	Er	ontstond	een	heilig	ontzag	voor	documenten.	
	
De	meeste	bureaucraten	of	ze	nu	in	dienst	waren	van	de	farao	of	van	Mao	Zedong	of	het	
kabinet	Rutte	waren	en	zijn	redelijke	mensen	die	je	zo	alle	voordelen	van	een	
bureaucratie	kunnen	noemen.	Maar	er	is	ook	een	historische	dynamiek	die	de	andere	
kant	op	werkt.	Bureaucratieën	die	macht	verwerven,	worden	immuun	voor	hun	eigen	
fouten.	In	plaats	van	hun	verhalen	aan	de	werkelijkheid	aan	te	passen,	kunnen	ze	de	
werkelijkheid	ook	gaan	aanpassen	aan	hun	verhalen.	Uiteindelijk	wordt	de	externe	
werkelijkheid	gelijk	aan	hun	bureaucratische	fantasieën,	maar	alleen	omdat	ze	de	
realiteit	daartoe	gedwongen	hebben.	Harari	geeft	de	–getrokken-	grenzen	in	Afrika	als	
voorbeeld.	Zonder	dat	deze	mensen	ooit	voet	aan	land	gezet	hadden	in	Afrika	trokken	ze	
kaarsrechte	strepen	op	een	kaart	die	als	grenzen	moesten	dienen.	Dit	gebeurde	in	1884	
in	Berlijn	door	Europese	grootmachten,	waar	ze	Afrika	verdeelden	alsof	het	een	taart	
was	(pag.	177).	
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Zo	ook	het	massa	onderwijs	dat	in	het	industriële,	tijdperk	opkwam,		waar	scholen	
begonnen	cijfers	te	geven	in	navolging	van	fabrieken	en	ministeries.	Dit	veranderde	de	
hele	werkelijkheid	omdat	mensen	(leerlingen,	onderwijzers,	ambtenaren)	zich	er	naar	
gingen	gedragen.		Een	treffend	voorbeeld	anno	2016/2017	is	de	discussie	rondom	de	
kwaliteit	in	de	zorg.	
Zelfs	geschriften	die	de	mensen	een	onjuist	beeld	van	de	werkelijkheid	voorspiegelen,	
kunnen	hun	gezag	niettemin	duizenden	jaren	blijven	behouden.		Kinderen	uit	allerlei	
religies	denken	van	hieruit	dat	zij	het	middelpunt	van	de	wereld	zijn.	
	
Maar	het	werkt	wel!!!	
	
Verzinsels	geven	ons	de	kans	om	beter	samen	te	werken,	maar	de	prijs	die	we	daarvoor	
betalen	is	dat	diezelfde	verzinsels	ook	de	einddoelen	van	onze	samenwerking	gaan	
bepalen.	We	kunnen	dus	heel	uitvoerige	samenwerkingssystemen	opzetten,	die	worden	
ingezet	om	fictieve	doelen	en	belangen	te	dienen.	
Als	het	dus	gaat	om	het	evalueren	van	menselijke	samenwerkingsverbanden,	hangt	alles	
af	van	de	meetlat	en	de	invalshoek	die	we	kiezen.	Beoordelen	we	bij	voorbeeld	het	oude	
Egypte	in	termen	van	productie,	voeding	of	misschien	sociale	harmonie?	Richten	we	ons	
op	de	aristocratie,	de	eenvoudige	boeren,	de	varkens	of	de	krokodillen?	De	geschiedenis	
is	niet	één	verhaal,	maar	duizend	losse	verhalen.	Vertellen	we	er	één,	dan	verzwijgen	we	
automatisch	de	rest.	
Bij	het	onderzoeken	van	–de	geschiedenis	van-	menselijke	netwerken	is	het	dus	
raadzaam	om	de	zaken	nu	en	dan	even	te	bekijken	vanuit	het	perspectief	van	een	
werkelijk	bestaande	entiteit.	Hoe	je	die	vindt	en	herkent?	Stel	je	de	vraag	of	het	kan	
lijden.	Als	een	land	een	oorlog	verlies	lijdt	het	land	er	slechts	metaforisch	onder,	de	
soldaat	die	gewond	raakt	op	het	slagveld,	die	lijdt	daadwerkelijk.	
Zo	moeten	we	ons	best	blijven	doen	om	fictie	van	werkelijkheid	te	blijven	
onderscheiden.	Verhalen	blijven	werktuigen!	
	
In	de	21e	eeuw	zullen	we	meer	invloedrijke	verzinsels	en	meer	totalitaire	religies	
creëren	dan	ooit.	Met	behulp	van	biotechnologie	en	computeralgoritmen	zullen	die	
religies	niet	alleen	elke	seconde	van	ons	bestaan	beheersen,	ze	zullen	ook	ons	lichaam,	
onze	hersenen	en	onze	geest	kunnen	omvormen	en	hele	virtuele	werelden	kunnen	
scheppen,	compleet	met	hel	en	hemel.	Het	zal	dus	moeilijker	dan	ooit,	maar	ook	
crucialer	dan	ooit	worden	om	fictie	van	realiteit	te	kunnen	onderscheiden,	en	religie	van	
wetenschap	(pag.	187).	
	
We	geloven	altijd	in	de	waarheid	en	het	zijn	juist	de	anderen	die	bijgelovig	zijn.	Maar	
weinig	mensen	geloven	in	bovennatuurlijke	krachten.	Mensen	die	geloven	in	demonen,	
geesten	en	feeën	vinden	dat	geen	bovennatuurlijke	wezens,	volgens	hen	maken	ze	
zonder	meer	deel	uit	van	de	natuur,	net	zoals	stekelvarkens,	schorpioenen	en	virussen.	
Religie	wordt	gecreëerd	door	mensen	en	niet	door	goden,	en	ze	worden	gedefinieerd	
aan	de	hand	van	hun	sociale	functie	en	niet	door	het	bestaan	van	godheden.	Religie	is	
een	allesomvattend	verhaal	dat	menselijke	wetten,	normen	en	waarden	een	
bovenmenselijke	legitimiteit	verschaft.		Het	legitimeert	menselijke	sociale	structuren	
door	te	zeggen	dat	ze	overeenstemmen	met	bovenmenselijke	wetten.		
Een	spirituele	reis	is	iets	heel	anders	(pag.	194).	Daarbij	worden	mensen	meestal	op	
mysterieuze	wijze	naar	onbekende	bestemmingen	gevoerd.	De	zoektocht	begint	met	
grote	levensvragen	zoals	‘wie	ben	ik?,	wat	is	de	zin	van	het	leven?	Wat	is	goed?.	De	
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meeste	mensen	accepteren	gewoon	de	pasklare	antwoorden	die	de	heersende	machten	
hierop	geven,	maar		spirituele	zoekers	zijn	minder	snel	tevreden.	
Voor	de	meeste	mensen	is	een	academische	studie	ook	een	deal	en	geen	spirituele	reis,	
omdat	de	opleiding	naar	een	vooraf	gesteld	doel	leidt.	Maar	het	kan	het	wel	zijn	/	
worden!	Zo’n	reis	is	compleet	anders	dan	een	religie,	omdat	religies	de	wereldlijke	orde	
willen	verstevigen	terwijl	spiritualiteit	er	juist	aan	wil	ontsnappen.	In	het	
zenboeddhisme	is	een	gezegde	‘	Als	je	Boedha	onderweg	tegenkomt,	dood	hem	dan’.	
Religie,	spiritualiteit	en	wetenschap	zijn	drie	verschillende	terreinen.	
	
Het	moderne	convenant	
	
Het	moderne	leven	is	een	deal.	Op	het	eerste	oog	lijkt	het	moderne	leven	een	extreem	
ingewikkelde	deal	en	daardoor	proberen	maar	weinigen	te	begrijpen	waarmee	ze	zich	
ingelaten	hebben.	Als	je	software	download	leest	ook	niemand	10-tallen	pagina’s	met	
meest	juridisch	jargon,	we	gaan	naar	het	vakje	rechtsonder	en	klikken	op	akkoord	en	je	
denkt	er	niet	meer	over	na.	De	deal	die	we	met	het	moderne	leven	sluiten	is	kort	samen	
te	vatten	als:	‘de	mens	verklaart	zich	bereid	om	inhoud	op	te	geven	in	ruil	voor	macht’.	
De	moderne	deal	heeft	een	enorme	verleidingskracht,	maar	houdt	wel	een	kolossale	
dreiging	in.	De	totale	almacht	ligt	zo	goed	als	binnen	ons	bereik,	maar	onder	ons	gaapt	
de	afgrond	van	het	absolute	niets.Op	praktisch	niveau	bestaat	het	moderne	leven	uit	een	
constante	jacht	naar	macht	in	een	universum	dat	zinloos	is	geworden.	
De	moderne	jacht	naar	macht	wordt	aangedreven	door	de	alliantie	van	
wetenschappelijke	vooruitgang	en	economische	groei.	In	de	pre-moderne	tijd	wisten	
mensen	niet	eens	dat	er	zoiets	als	groei	bestond.	De	economie	bleef	stagneren	en	de	
wetenschap	stilstaan.	In	de	moderne	tijd	werd	deze	vicieuze	cirkel	doorbroken	dankzij	
een	groeiend	vertrouwen	in	de	toekomst	en	het	daaruit	voortvloeiende	kredietwonder.	
Krediet	is	immers	de	economisch	manifestatie	van	vertrouwen.	
Het	moderne	leven	is	gebaseerd	op	het	rotsvaste	geloof	dat	economische	groei	niet	
alleen	mogelijk	is,	maar	ook	absoluut	essentieel.	Dit	fundamentele	dogma	is	samen	te	
vatten	in	één	zin:	‘als	je	een	probleem	hebt,	heb	je	waarschijnlijk	meer	spullen	nodig	en	
om	meer	spullen	te	krijgen,	moet	je	er	meer	van	produceren’.	
Deze	obsessie	met	groei	lijkt	misschien	logisch,	maar	dat	is	alleen	maar	zo	omdat	we	in	
de	moderne	wereld	wonen.	Economische	groei	heeft	wereldwijd	bijna	een	religieuze	
status	verkregen	en	zet	mensen	ertoe	aan	om	al	hun	ethische	meningsverschillen	opzij	
te	zetten	en	elke	weg	te	volgen	die	de	groei	op	langere	termijn	maximaliseert.	In	
tegenstelling	tot	veel	religies	die	ons	geluk	uitstellen	tot	na	de	dood,	belooft	het	
kapitalisme	de	wonderen	op	aarde,	en	maakt	ze	soms	nog	waar	ook	(pag.	219).	
	
Het	arksyndroom	
	
Maar	kan	de	economie	echt	eeuwig	blijven	groeien?	Raken	de	grondstoffen	niet	op?	
Eeuwen	lang	konden	we	nieuwe	grondstoffen	vinden	in	het	verkennen	en	veroveren	van	
nieuwe	landen.	Dit	is	uitgewerkt	nu	de	hele	wereld	verkend	en	in	exploitatie	is	genomen.	
Sommigen	hopen	en	geloven	dat	we	–net	als	vroeger,	maar	nu-	nieuwe	planeten	of	
zonnestelsels	kunnen	verkennen	en	veroveren.	
De	vosseneconomie	kan	niet	groeien	omdat	vossen	niet	weten	hoe	je	meer	konijnen	
moet	produceren,	de	konijnen	op	hun	beurt	weten	niet	hoe	ze	gras	moeten	laten	
groeien.	Maar	de	menseneconomie	kan	wel	groeien	omdat	mensen	nieuwe	grondstoffen	
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en	energiebronnen	kunnen	ontdekken.	De	wetenschap	biedt	dus	uiteindelijk	de	
oplossing.	
De	wetenschappelijke	weg	naar	groei	is	duizenden	jaren	geblokkeerd	geweest	omdat	
mensen	geloofden	dat	alle	belangrijke	kennis	die	de	wereld	te	bieden	had	al	te	vinden	
was	in	heilige	geschriften	en	oeroude	tradities.	Maar	de	wetenschappelijke	revolutie	
(17e	eeuw)	bevrijdde	de	mens	van	deze	naïeve	overtuiging.	De	grootste	
wetenschappelijke	ontdekking	was	die	van	de	onwetendheid.	
	
Maar	wetenschappelijke	vooruitgang	en	economische	groei	vinden	plaats	in	een	
kwetsbare	biosfeer.	Om	iedereen	ter	wereld	dezelfde	levensstandaard	te	geven	hebben	
we	een	paar	extra	planeten	nodig,	maar	we	hebben	er	maar	één.		
De	mens	loopt	inmiddels	dus	twee	wedlopen	tegelijk.	Aan	de	ene	kant	voelen	we	ons	
gedwongen	het	tempo	van	wetenschappelijke	vooruitgang	en	economische	groei	op	te	
voeren.	Aan	de	andere	kant	moeten	we	het	ecologisch	armageddon	minstens	één	stap	
voorblijven.	Naast	een	hele	klus	is	dit	een	dilemma	omdat	iedere	stap	die	de	bewoners	
van	de	sloppenwijken	in	Delhi	dichter	bij	de	Amerikaanse	droom	brengt	tegelijk	onze	
planeet	dichter	naar	de	afgrond	duwt.	
	
	
	
De	humanistische	revolutie	
	
Van	oudsher	zeiden	profeten	en	filosofen	altijd	dat	alle	orde	en	gezag	zou	verdwijnen	als	
mensen	niet	meer	in	een	groot	kosmisch	plan	zouden	geloven.	Maar	tegenwoordig	
komen	de	grootste	bedreigingen	voor	orde	en	gezag	uitgerekend	van	mensen	die	nog	
steeds	geloven	in	een	God	en	Zijn	allesomvattende	plannen!	
Wat	is	het	dan	dat	voorkomt	dat	onze	sociale	structuren	instorten?	
Volgens	Harari	is	dit	de	humanistische	revolutie	(pag.	246).		
In	het	middeleeuwse	Europa	was	de	voornaamste	formule	voor	kennis	:		
KENNIS	=	BIJBEL	X	LOGICA	
De	wetenschappelijke	revolutie	kwam	met	een	heel	andere	formule:	
KENNIS	=	EMPIRISCHE	GEGEVENS	X	WISKUNDE	
Nadeel	van	–alleen-	de	wetenschappelijke	revolutie	formule	was	dat	ze	niets	kon	met	
vragen	over	waarde	en	zingeving.	Vaak	werden	de	middeleeuwse	formules	voor	
ethische	problemen	aangehouden	naast	de	wetenschappelijke	revolutie	formule	voor	
praktische	problemen.	Dit	vinden	we	bij	voorbeeld	nu	ook	nog	terug	in	het	huidige	Iran	
(pag.	248).	
Het	Humanisme	bood	een	alternatief.	Naarmate	mensen	meer	vertrouwen	in	zichzelf	
kregen,	ontstond	er	een	nieuwe	formule	van	ethische	kennis:	
KENNIS	=	ERVARING	X	OPENSTAAN.	
Het	humanisme	ziet	het	leven	dus	als	een	geleidelijk	proces	van	innerlijke	verandering,	
dat	van	onwetendheid	naar	geestelijke	verlichting	voert	door	middel	van	ervaringen.	
We	zien	dit	vooral	ook	terug	in	kunst	en	literatuur.	
	
Het	humanistisch	schisma	
	
Alle	humanistische	sektes	geloven	dat	de	menselijke	beleving	de	opperste	bron	van	
autoriteit	en	zingeving	is,	maar	ze	interpreteren	de	menselijke	beleving	op	verschillende	
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manieren	(pag.	258).	Net	als	alle	religies	ontkwam	ook	het	humanisme	niet	aan	
‘scheuringen’.	Er	ontstonden	drie	hoofdstromen:	
De	orthodoxe	tak	van	het	humanisme	ook	wel,	vanwege	de	grote	nadruk	op	vrijheid	
(libertas	in	het	latijn),	het	liberale	humanisme	of	kortweg	het	liberalisme	genoemd.	DE	
liberale	politiek	gelooft	dat	de	kiezer	altijd	gelijk	heeft.	De	liberale	kunst	gaat	er	vanuit	
dat	schoonheid	een	kwestie	van	persoonlijke	smaak	is.	De	liberale	economie	roept	de	
klant	uit	tot	koning.	Liberale	ethici	adviseren	om	te	doen	wat	goed	voelt.	Het	liberale	
onderwijs	leert	ons	zelf	na	te	denken,	omdat	we	alle	antwoorden	in	onszelf	kunnen	
vinden.	
Toen	het	humanisme	in	de	19e	en	20e	eeuw	steeds	meer	inburgerde	en	meer	politieke	
macht	vergaarde,	kreeg	het	twee	verschillende	zijtakken:	
Het	socialistisch	humanisme	dat	een	heel	scala	aan	socialistische	en	communistische	
bewegingen	met	zich	mee	bracht.	
Het	evolutionair	humanisme,	waarvan	de	nazi’s	de	beroemdste	voorvechters	waren.	
	
Volgens	liberalen	is	de	menselijke	beleving	een	individueel	fenomeen.	Maar	er	zijn	heel	
veel	individuen	die	voelen	vaak	verschillende	dingen	en	hebben	tegenstrijdige	
verlangens.	Als	alle	autoriteit	en	zingeving	voortkomt	uit	individuele	ervaringen,	hoe	ga	
je	dan	om	met	tegenstellingen	tussen	al	die	ervaringen?	
Liberalen	zitten	altijd	met	dit	soort	tegenstellingen.	Democratische	verkiezingen	werken	
doorgaans	alleen	bij	een	bevolking	die	iets	gemeenschappelijks	heeft,	zoals	religieuze	
geloofsovertuigingen	of	gemeenschappelijke	mythen.	Daardoor	is	het	liberalisme	in	veel	
gevallen	gefuseerd	met	eeuwenoude	collectieve	identiteiten	en	tribale	gevoelens,	
waaruit	het	moderne	nationalisme	ontstond.	Het	werd	al	snel	de	uniciteit	van	de	
individuele	natie	(Guiseppe	Mazzini).	Dit	is	nog	steeds	de	officiële	ideologie	van	de	
Europese	unie.	Met	natuurlijk	het	gevaar	dat	de	overtuiging	post	vat	dat	jouw	natie	
beter	is.	
	
Het	socialistisch	humanisme	is	een	geheel	andere	weg	ingeslagen.	De	socialisten	
verwijten	de	liberalen	dat	ze	onze	aandacht	op	ons	eigen	gevoel	hebben	gericht,	en	niet	
op	dat	van	andere	mensen.	Socialisten	kiezen	eerder	voor	het	vestigen	van	sterke	
collectieve	instellingen	(pag.263).	
	
Het	evolutionair	humanisme	wortelt	diep	in	de	stevige	ondergrond	van	de	
darwinistische	evolutietheorie	en	verklaart	daaruit	dat	conflicten	positief	zijn.	Het	
conflict	is	de	ruwe	grondstof	van	de	natuurlijke	selectie	die	de	evolutie	vooruithelpt.	
Dezelfde	logica	die	mensen	ertoe	drijft	wilde	wolven	uit	te	roeien	en	tamme	schapen	te	
exploiteren	is	tevens	een	mandaat	om	inferieure	mensen	te	onderdrukken	door	hun	
superieuren.	
	
De	20e	eeuw	was	er	een	van	een	moordzuchtige	geloofsoorlog	tussen	de	humanistische	
sekten.	Tot	in	het	eerste	decennium	van	de	20e	eeuw	stonden	de	orthodox	liberalen	nog	
stevig	in	de	schoenen.	Op	de	golf	van	de	industriële	revolutie	vormden	zij	de	midden-	en	
de	bovenklasse.	In	het	tweede	decennium	namen	communistische	en	fascistische	
regimes	talloze	landen	over.	In	het	derde	en	vierde	decennium	kwam	het	nationaal	
socialisme	op	met	een	stevige	basis	van	evolutionair	humanisme.		
Het	vijfde	en	zesde	decennium	–met	in	het	Westen	de	liberalen	als	de	overwinnaars	uit	
WOII-	typeerden	zich	door	de	spanning	tussen	het	liberale	versus	het	communistisch	/	
socialistisch	in	de	vorm	van	de	‘koude	oorlog’.	De	sovjet	unie	sloot	de	oorlog	af	als	een	
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supermacht,	de	Chinese	communistische	partij	had	de	burgeroorlog	gewonnen	en	de	
verenigde	staten	werden	bevangen	door	een	anti	communistische	hysterie.	
Revolutionaire	en	antikoloniale	bewegingen	keken	verlangend	naar	Moskou	en	Beijing,	
terwijl	het	liberalisme	steeds	meer	geassocieerd	werd	met	de	racistische	Europese	
wereldrijken.	In	de	jaren	zestig	en	zeventig	werd	het	woord	liberal	ook	aan	Westerse	
Universiteiten	steeds	meer	een	scheldwoord.	In	1968	bereikte	dit	een	toppunt	door	
protesten	en	rellen	in	de	hele	Westerse	wereld.	In	1975	leed	het	liberale	kamp,	met	het	
verliezen	van	de	Vietnamoorlog,	zijn	grootste	nederlaag.	De	liberale	democratie	kon	
alleen	gered	worden	met	kernwapens.	En	toen	veranderde	alles.	De	liberale	democratie	
krabbelde	op	en	veroverde	de	wereld.	Eind	jaren	tachtig,	begin	negentig	veranderde	de	
liberale	golf	in	een	ware	tsunami.	Het	liberalisme	kwam	als	overwinnaar	uit	de	
humanistische	geloofsoorlogen.	De	sovjet	unie	implodeerde.	
Toch	heeft	het	liberalisme	verscheidene	ideeën	en	instituten	overgenomen	van	
socialistische	en	fascistische	rivalen	zoals	de	wens	een	groot	publiek	te	voorzien	van	
onderwijs,	gezondheidszorg	en	sociale	zekerheid.	
	
Aan	het	begin	van	de	21e	eeuw	vertrekt	de	vooruitgangstrein	wederom	en	
hoogstwaarschijnlijk	zal	dit	de	laatste	trein	zijn	die	ooit	het	station	Homo	Sapiens	
verlaat	(pag.	283).	Om	een	zitplaats	te	bemachtigen	moet	je	enig	verstand	hebben	de	21e	
eeuwse	technologie	zoals	biotechnologie	en	algoritmen.	Het	socialisme	dat	100	jaar	
geleden	helemaal	bij	de	tijd	was	heeft	de	vernieuwingen	in	de	technologie	niet	kunnen	
bijbenen.	De	liberalen	pasten	zich	veel	beter	aan	het	informatietijdperk	aan.	De	radicale	
Islam	staat	er	nog	slechter	voor	dan	het	socialisme,	want	die	heeft	de	industriële	
revolutie	nog	niet	eens	onder	ogen	gezien.	Traditionele	religies	hebben	geen	
alternatieven	meer	voor	het	liberalisme.	Het	liberalisme	heeft	de	humanistische	
geloofsoorlogen	gewonnen,	zonder	dat	er	een	ander	werkbaar	perspectief	is.	Maar,	in	
dat	succes	ligt	de	ondergang	mogelijk	al	besloten.	De	triomferende	liberale	idealen	
zetten	de	mens	nu	aan	tot	het	streven	naar	onsterfelijkheid,	geluk	en	goddelijkheid.	
In	het	derde	deel	van	het	boek	zal	aangevoerd	worden	dat	de	pogingen	om	deze	
humanistische	dromen	te	vervullen	de	fundamenten	van	het	liberalisme	zullen	
ondermijnen	doordat	er	nieuwe	post	humanistische	technologieën	ontketend	zullen	
worden.	Immers,	we	hebben	geen	Goden	nodig	om	onze	macht	in	te	perken	en	ons	leven	
zin	te	geven,	want	de	vrije	keuze	van	klanten	en	kiezers	geeft	ons	alle	zingeving	die	we	
nodig	hebben.	Wat	zal	er	dan	gebeuren	zodra	we	beseffen	dat	klanten	en	kiezers	nooit	
vrije	keuzes	maken	en	zodra	we	de	technologie	hebben	om	hun	gevoelens	te	berekenen,	
te	sturen	of	te	slim	af	te	zijn?	Als	het	hele	universum	zijn	zin	ontleent	aan	de	menselijke	
belevingswereld,	wat	gebeurt	er	dan	als	de	menselijke	belevingswereld	het	zoveelste	
ontwikkelbare	product	wordt	dat	in	essentie	niet	verschilt	van	alle	andere	artikelen	in	
de	supermarkt?	(pag.	287).	
	
De	tijdbom	in	het	laboratorium	
	
Anno	nu	wordt	de	wereld	gedomineerd	door	het	liberale	pakket	van	individualisme,	
mensenrechten,	democratie	en	de	vrije	markt.	De	vrije	wil	is	hierbinnen	een	dominante	
factor.	Volgens	onze	meest	actuele	wetenschappelijke	kennis	hebben	determinisme	en	
toeval	de	hele	taart	verdeeld	en	is	er	letterlijk	geen	kruimeltje	over	voor	vrijheid	(pag.	
293).	Het	heilige	woord	vrijheid	blijkt	net	als	ziel	een	holle	term	die	geen	enkele	
waarneembare	betekenis	heeft.	De	vrije	wil	bestaat	alleen	in	de	fantasieverhalen	die	wij	
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mensen	hebben	verzonnen.	De	laatste	nagel	aan	de	doodskist	van	de	vrijheid	wordt	
gevormd	door	de	evolutietheorie,	die	niets	kan	met	de	idee	van	de	vrije	wil.	
Volgens	de	evolutietheorie	zijn	alle	keuzes	die	dieren	maken	–over	leefgebied,	voedsel	of	
partners-	een	weerspiegeling	van	hun	genetische	code.	
Mensen	schuiven	dit	soort	wetenschappelijke	verklaringen	vaak	terzijde	met	de	
woorden	dat	ze	zich	vrij	voelen	en	dat	ze	handelen	vanuit	hun	eigen	wensen	en	
beslissingen.	Dat	is	waar.	Mensen	handelen	vanuit	hun	verlangens.	Als	we	de	vrije	wil	
beschouwen	als	het	vermogen	om	vanuit	onze	verlangens	te	handelen,	dan	hebben	
mensen	inderdaad	een	vrije	wil	en	chimpansees,	honden	en	papegaaien	ook.	Maar	de	
hamvraag	is	niet	of	papegaaien	en	mensen	kunnen	handelen	vanuit	hun	diepste	
verlangens,	de	vraag	is	of	ze	ook	kunnen	kiezen	wat	die	verlangens	zijn.	Ik	kies	helemaal	
niet	voor	die	wensen.	Ik	voel	een	bepaalde	wens	bij	me	opkomen	omdat	dit	het	gevoel	is	
dat	biochemische	processen	in	mijn	hersenen	veroorzaken.	Die	processen	kunnen	
deterministisch	of	volstrekt	willekeurig	zijn,	maar	niet	vrij.	Ik	kies	mijn	verlangens	niet,	
ik	voel	ze	alleen	en	handel	ernaar.	
	
In	werkelijkheid	is	er	alleen	een	stroom	van	bewustzijn	en	in	die	stroom	komen	
verlangens	op	en	ebben	ze	weer	weg,	maar	er	is	geen	permanent	zelf	dat	eigenaar	is	van	
die	verlangens,	dus	is	het	een	zinloze	vraag	of	ik	mijn	verlangens	uitkies	langs	
deterministische	weg	of	volstrekt	willekeurig,	of	uit	vrije	wil.	(pag.	295).	
Als	ik	echt	de	baas	ben	over	mijn	gedachten	en	beslissingen	kan	ik	dan	besluiten	om	de	
komende	zestig	seconden	helemaal	nergens	aan	te	denken?	Twijfelen	aan	de	vrije	wil	is	
niet	alleen	een	filosofische	oefening,	het	heeft	ook	praktische	implicaties.	Als	
organismen	inderdaad	geen	vrije	wil	hebben,	impliceert	dit	dat	we	hun	verlangens	
kunnen	manipuleren	en	zelfs	sturen	door	middel	van	drugs,	genetische	modificatie	of	
rechtstreekse	hersenstimulatie.	Harari	geeft	vervolgens	diverse	voorbeelden	van	
laboratoriumproeven	die	dit	bevestigen.	
	
Wie	zijn	ik?	
	
De	laatste	decennia	zijn	biowetenschappers	tot	de	conclusie	gekomen	dat	het	liberale	
verhaal	van	de	vrije	wil	en	het	individualisme	pure	mythologie	is.	Het	ondeelbare	
authentieke	zelf	is	net	zo	echt	als	de	eeuwige	ziel,	Sinterklaas	en	de	paashaas.		
Mensen	zijn	geen	in-dividuen,	mensen	zijn	viduen	(in-dividu	=	on-deelbaar).	
Veel	kennis	[over	de	relatie	tussen	onze	twee	hersenhelften]	is	opgedaan	bij	/	met	
epilepsiepatiënten.	Ook	Daniel	Kahneman	(2002	Nobelprijs	economie)	deed	
baanbrekende	experimenten.	Dit	onthulde	het	bestaan	van	minstens	twee	zelven	in	één	
persoon:	het	ervarende	zelf	en	het	verhalende	zelf.	Het	ervarende	zelf	is	het	bewustzijn	
van	moment	tot	moment.	Het	ervarende	zelf	herinnert	zich	niets.	Het	bovenhalen	van	
herinneringen,	het	vertellen	van	verhalen	en	het	nemen	van	grote	beslissingen	vallen	
binnen	het	monopolie	van	een	compleet	andere	instantie	in	ons	binnenste:	het	
verhalende	zelf.	Het	verhalende	zelf	is	verwant	aan	de	interpretator	in	de	
linkerhersenhelft.	Het	verhalende	zelf	maakt	gebruik	van	het	middelen	van	
piekmomenten	en	eindmomenten.	Het	laat	de	duur	van	de	ervaring	links	liggen.	
De	belangrijkste	keuzes	van	ons	leven	–	partner,	beroep,	huis	of	vakantie	–	worden	
genomen	door	ons	verhalende	zelf.	Het	verhalende	zelf	gebruikt	onze	ervaringen	als	
belangrijke	(maar	niet	de	enige	)	ruwe	grondstoffen	voor	zijn	verhalen.	Deze	verhalen	
bepalen	op	hun	beurt	wat	het	ervarende	zelf	voelt.	We	identificeren	ons	met	het	
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verhalende	zelf.	Als	we	‘ik’	zeggen	bedoelen	we	het	verhaal	in	ons	hoofd,	niet	de	
stortvloed	van	ervaringen	die	we	continu	ondergaan.		
De	biowetenschappen	ondermijnen	het	liberalisme	en	voeren	aan	dat	het	vrije	individu	
alleen	maar	een	fictief	verhaal	is	dat	in	elkaar	is	gestoken	door	een	verzameling	
biochemische	algoritmen.	(pag.	314).	
Aan	het	begin	van	het	derde	millennium	wordt	het	liberalisme	niet	bedreigd	door	het	
filosofische	idee	dat	het	individu	niet	bestaat,	maar	door	concrete	technologieën.		
	
De	grote	ontkoppeling	
	
In	het	verleden	waren	er	veel	dingen	die	alleen	mensen	konden.	De	afgelopen	vijftig	jaar	
is	een	enorme	vooruitgang	geboekt	op	het	gebied	van	computer	intelligentie,	maar	nul	
komma	nul	vooruitgang	op	het	gebied	van	een	computerbewustzijn.	We	staan	echter	op	
de	rand	van	een	gedenkwaardige	revolutie:	mensen	dreigen	hun	economische	waarde	te	
verliezen	doordat	intelligentie	wordt	losgekoppeld	van	bewustzijn.	Tot	voor	kort	ging	
een	hoge	intelligentie	altijd	hand	in	hand	met	een	ontwikkeld	bewustzijn	(pag.	321).	
Alleen	bewuste	wezens	konden	taken	uitvoeren	die	een	hoge	intelligentie	vereisten,	
schaken,	autorijden,	ziekten	diagnosticeren,	etc..	We	zijn	echter	bezig	met	de	
ontwikkeling	van	nieuwe	typen	niet-bewuste	intelligentie	die	dergelijke	taken	veel	beter	
kunnen	uitvoeren	dan	mensen.	Deze	taken	zijn	namelijk	gebaseerd	op	het	herkennen	
van	patronen	en	daarin	zouden	niet-bewuste	algoritmen	over	niet	al	t	lange	tijd	wel	eens	
beter	kunnen	zijn	dan	het	menselijk	bewustzijn.	Vermoedelijk	zijn	er	verschillende	
wegen	die	naar	superintelligentie	leiden	en	slechts	een	paar	daarvan	volgen	de	route	
van	het	bewustzijn.	De	organische	evolutie	heeft	miljoenen	trage	jaren	de	
bewustzijnsroute	gevolgd.	De	evolutie	van	anorganische	computers	zou	die	smalle	weg	
wel	eens	helemaal	kunnen	omzeilen	en	een	andere	snellere	koers	naar	de	
superintelligentie	kunnen	volgen.	
Dat	werpt	een	volkomen	nieuwe	vraag	op:	wat	is	belangrijker,	intelligentie	of	
bewustzijn?	Dit	wordt	in	de	21e	eeuw	een	dringend	politiek	en	economisch	vraagstuk.		
Legers	en	bedrijven	kunnen	niet	functioneren	zonder	intelligente	instrumenten,	maar	
bewustzijn	en	subjectieve	ervaringen	hebben	ze	niet	per	se	nodig.	Taxichauffeurs	zullen	
waarschijnlijk	hetzelfde	lot	ondergaan	als	paarden	aan	het	begin	van	de	industriële	
revolutie.	Bankbedienden	en	reisagenten	lijken	bedreigde	diersoorten	te	worden.		
Economisch	wordt	de	vraag	“wat	we	aan	moeten	met	alle	overbodige	mensen?”.	
Mettertijd	wordt	het	steeds	makkelijker	om	mensen	te	vervangen	door	
computeralgoritmen,	niet	alleen	omdat	algoritmen	steeds	slimmer	worden,	maar	ook	
omdat	mensen	zich	steeds	meer	specialiseren.	Een	jager-verzamelaar	beheerste	een	
enorm	breed	scala	om	te	overleven,	de	laatste	paar	jaar	zijn	mensen	zich	gaan	
specialiseren,	wat	we	de	arbeidsdeling	noemen.	Een	taxichauffeur	of	een	cardioloog	is	
hierdoor	gespecialiseerd	in	een	veel	kleinere	niche	dan	ooit	de	jager-verzamelaar,	wat	
het	makkelijk	maakt	hem	te	vervangen	door	AI	(artificiële	Intelligentie).	Ook	
management	valt	hieronder,	Uber	is	in	staat	om	miljoenen	taxichauffeurs	te	coördineren	
met	een	paar	mensen	en	heel	sterke	algoritmen.	
De	aanstaande	technologische	goudmijn	zal	het	waarschijnlijk	wel	mogelijk	maken	om	
die	‘nutteloze’	massa	te	voeden	en	te	onderhouden,	zonder	dat	die	daar	iets	voor	hoeft	te	
doen	(pag.337).	
	
Het	liberalisme	verklaart	het	verhalende	zelf	heilig	en	laat	het	zelf	kiezen	in	het	
stemhokje,	in	de	winkel	en	op	de	huwelijksmarkt.	Dat	was	eeuwenlang	heel	logisch.	Het	
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verhalende	zelf	geloofde	weliswaar	in	allerlei	ficties	en	fantasieën,	maar	er	waren	geen	
systemen	die	ons	beter	kenden.	Zodra	we	echter	een	systeem	hebben	dat	ons	wel	beter	
kent,	wordt	het	belachelijk	om	alles	nog	steeds	over	te	laten	aan	het	verhalende	zelf.	
Liberale	gewoontes	als	verkiezingen	zullen	in	onbruik	raken	omdat	Google	mijn	
politieke	mening	veel	beter	zal	kunnen	weergeven	dan	ikzelf.	
Een	recent	onderzoek	in	opdracht	van	Facebook	wijst	uit	dat	het	Facebookalgoritme	nu	
al	beter	is	in	het	beoordelen	van	iemands	persoonlijkheid	en	karakter	dan	de	vrienden,	
ouders	en	huwelijkspartner	van	die	persoon	(pag.350).	Op	sommige	gebieden	deed	het	
Facebookalgoritme	het	zelfs	beter	dan	de	persoon	zelf.	
	
Van	orakel	tot	heerser	
	
Zodra	Google,	Facebook	en	ander	algoritmen	alwetende	orakels	zijn	geworden,	kunnen	
ze	best	eens	evolueren	tot	handelende	instanties	en	uiteindelijk	tot	heersers.	
Denk	aan	navigatiesystemen;	als	Tom	Tom	je	instrueert	om	links	af	te	slaan,	leer	je	als	
gebruiker	al	snel	dat	je	beter	naar	je	Tom	Tom	kunt	luisteren	dan	naar	je	eigen	gevoel.	
Eerst	lijkt	dit	nog	een	orakel	‘je	stelt	een	vraag	en	‘hij’	geeft	een	antwoord,	maar	de	
beslissing	is	nog	aan	jou.	Als	het	orakel	echter	je	vertrouwen	wint,	is	de	volgende	
logische	stap	om	de	App	niet	alleen	te	laten	adviseren,	ook	te	laten	handelen	door	het	te	
koppelen	aan	een	elektrische	auto.	Naar	mate	de	App	meer	handelingsbevoegdheid	
krijgt,	kan	‘hij’	met	andere	gebruikers	gaan	manipuleren	om	de	belangen	van	de	
eigenaar	te	behartigen.	
	
	
	
Upgrade	van	de	ongelijkheid	
	
Tot	dusver	twee	praktische	bedreigingen	van	het	liberalisme	(pag.356):	
Dat	mensen	al	hun	waarde	in	het	economisch	en	militair	systeem	zullen	verliezen	en	dat	
mensen	als	collectief	nog	wel	waardevol	zullen	zijn,	maar	dat	ze	hun	individuele	
soevereiniteit	zullen	verliezen	en	beheerst	zullen	worden	door	externe	algoritmen.	
De	derde	bedreiging	voor	het	liberalisme	is	dat	sommige	mensen	onmisbaar	en	
onontcijferbaar	zullen	blijven,	maar	dan	gaat	het	om	een	kleine	en	geprivilegieerde	elite	
van	geüpgraded	mensen.	Deze	supermensen	zullen	ongehoorde	vermogens	en	
ongekende	creatieve	vaardigheden	krijgen,	waarmee	ze	nog	steeds	een	groot	deel	van	
de	belangrijke	beslissingen	voor	de	wereld	kunnen	nemen.	Maar	de	meeste	mensen	
zullen	geen	upgrade	krijgen.		
Als	wetenschappelijke	ontdekkingen	en	technologische	ontwikkelingen	de	mensheid	
verdelen	in	een	massa	van	‘nutteloze’	mensen	en	een	kleine	elite	van	geüpgradede	
supermensen,	of	als	de	autonomie	van	mensen	steeds	meer	wordt	overgenomen	door	
hyperintelligente	algoritmen,	dan	zal	het	liberalisme	imploderen.	Wat	voor	nieuwe	
religies	kunnen	het	vacuüm	dan	vullen	en	welke	ideologieën	zullen	de	verdere	evolutie	
van	onze	godgelijke	nakomelingen	aanvoeren?	(pag.361).	
	
Een	oceaan	van	bewustzijn	
	
Ondanks	alle	ophef	over	Islamitische	staat,	radicale	Islam	en	Christelijke	
fundamentalisten	is	de	interessantste	plek	op	aarde	vanuit	religieus	perspectief	niet	
Islamitische	staat	of	de	Bible	Belt,	maar	Silicon	Valley.	Daar	zijn	hightechgoeroes	
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momenteel	nieuwe	religies	aan	het	brouwen	die	weinig	te	maken	hebben	met	God	en	
alles	met	technologie.	Ze	beloven	ons	alle	oude	vertrouwde	voordelen	–geluk,	vrede,	
welvaart	en	zelfs	het	eeuwige	leven	–	maar	dan	hier	op	aarde	en	met	behulp	van	
technologie	in	plaats	van	na	de	dood	en	met	behulp	van	hemelse	wezens.	
Deze	nieuwe	techno	religies	kunnen	verdeeld	worden	in	twee	hoofdtypes:	techno	
humanisme	en	datageloof.	Techno	humanisme	is	de	iets	conservatievere	variant	dat	
mensen	nog	steeds	als	de	kroon	der	schepping	beschouwt	en	vast	blijft	houden	aan	veel	
humanistische	waarden.	Het	vindt	ook	dat	homo	sapiens	van	nu	zijn	historisch	einde	
heeft	bereikt,	maar	concludeert	daaruit	dat	we	de	technologie	moeten	gebruiken	om	
Homo	Deus	te	scheppen	(pag.363).		
Aangezien	intelligentie	steeds	meer	losgekoppeld	wordt	van	bewustzijn	en	aangezien	
niet-bewuste	intelligentie	zich	razendsnel	aan	het	ontwikkelen	is,	moeten	mensen	actief	
hun	geest	upgraden	als	ze	er	nog	een	beetje	toe	willen	doen.	
De	mentale	verbouwing	van	de	eerste	cognitieve	revolutie	70.000	jr.	Geleden	gaven	
Homo	Sapiens	toegang	tot	de	intersubjectieve	wereld	en	maakten	hem	tot	heerser	van	
onze	planeet;	een	tweede	cognitieve	revolutie	zou	Homo	Deus	mogelijk	toegang	kunnen	
bieden	tot	onvoorstelbare	nieuwe	werelden	en	hem	tot	heerser	van	de	Melkweg	kunnen	
maken.	Dit	idee	is	een	update	van	de	oude	dromen	van	het	evolutionair	humanisme,	dat	
een	eeuw	geleden	al	opriep	tot	de	creatie	van	supermensen.	Hitler	en	zijn	kornuiten	
wilden	die	nog	verkrijgen	door	selectieve	voortplanting	en	etnische	zuiveringen,	maar	
de	21e	eeuwse	techno	humanisten	hopen	dit	doel	veel	vreedzamer	te	bereiken	met	
behulp	van	genetische	modificatie,	nanotechnologie	en	interfaces	tussen	hersenen	en	
computers,	een	nog	onbekende	staat	van	bewustzijn.		
	
De	tweede	hoofdtype	is	het	dataïsme,	het	data	geloof	Het	dataïsme	verklaart	dat	het	
universum	bestaat	uit	datastromen	en	dat	de	waarde	van	elk	fenomeen	en	elke	identiteit	
wordt	bepaald	door	de	bijdrage	daarvan	aan	de	dataverwerking.	Het	dataïsme	is	
geboren	uit	de	samenloop	van	twee	wetenschappelijke	vloedgolven.	In	de	150	jaar	sinds	
Charlis	Darwin	zijn	de	biowetenschappen	organismen	gaan	beschouwen	als	
biochemische	algoritmen.	En	in	de	80	jaar	sinds	Alan	Turing	het	idee	van	een	
Turingmachine	formuleerde	hebben	informatici	steeds	geavanceerdere	elektronische	
algoritmen	kunnen	creëren.	Het	dataïsme	voegt	die	twee	samen,	vanuit	het	idee	dat	
biochemische	en	elektronische	algoritmen	onderhevig	zijn	aan	exact	dezelfde	
wiskundige	wetten.	Daarmee	doorbreekt	het	dataïsme	de	barrière	tussen	dieren	en	
machines	en	het	verwacht	dat	elektronische	algoritmen	uiteindelijk	de	biochemische	
algoritmen	kunnen	ontcijferen	en	overtreffen.	
	
Harari	sluit	af	met	de	volgende	conclusie:	Een	kritische	analyse	van	het	dataïstisch	
dogma	wordt	waarschijnlijk	niet	alleen	de	grootste	wetenschappelijke	uitdaging,	maar	
ook	het	meest	urgente	politieke	en	economische	project	van	de	21e	eeuw.	
Dit	roept	drie	grote	vragen	op	waarvan	ik	(Harari)	hoop	dat	ze	na	lezing	van	dit	boek	
nog	lang	door	je	hoofd	blijven	galmen:	
1. Zijn	organismen	echt	alleen	maar	algoritmen	en	is	het	leven	echt	alleen	maar	

dataverwerking?	
2. Wat	is	waardevoller	intelligentie	of	bewustzijn?	
3. Wat	gebeurt	er	met	de	maatschappij,	de	politiek	en	het	dagelijks	leven	als	niet-

bewuste,	maar	hyperintelligente	algoritmen	ons	beter	kennen	dan	we	onszelf	
kennen?	
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