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LANG LEVE DE GELEERDE ONWETENDHEID!   
 door Frans Holtkamp 

 
 
 
‘Sapiens is een even originele als brutale geschiedenis van de mens’, 
luidt de loftuiting van Bas Heijne op de voorkant van het boek Sa-
piens, Een kleine geschiedenis van de mensheid van Yuval Noah 
Harari. 1 En op de achterkant schrijft hij: ‘Harari durft de grote 
greep aan. Hij weet zijn lezers te boeien met talloze uitdagende in-
zichten over hoe wij geworden zijn wie we zijn’.  
Harari’s opmerkingen over de voelspriet voor ‘onwetendheid’ van 

de bedrijvers van moderne weten-
schap heeft mij het meest gefrap-
peerd. Aan het eind van dit korte es-
say pas ik de door mij zeer gewaar-
deerde ‘geleerde onwetendheid’ toe 
op zijn geschiedenisvisie. Maar eerst 
neem ik de tijd om aan te geven 
waarom dit boek nog meer drukken 
verdient dan elf. 

 
 
 
AMBITIEUS, PRUDENT EN RELATIVEREND 
 
Geschiedenis gaat altijd over twee dingen: dat wat gebeurd is en het verhaal erover. 
Wat gebeurd is is gebeurd. Daar kunnen we niets meer aan veranderen. Het verháál 
erover is een heel ander verhaal: kijkend naar wat gebeurd is kunnen we steeds een 
andere bril opzetten. Of: wat gebeurd is wordt, naargelang de tijd waarin we leven, 
steeds anders geïnterpreteerd. Dat moet voorzichtig stemmen: geschiedenis als het 
verhaal over wat gebeurd is, is altijd interpretatie. Nooit zullen we weten of het pre-
cies dekt wat mensen toén dachten, voelden en deden. Een historicus moet dus voor-
zichtig zijn en beseffen dan zijn interpretatie altijd de voorlaatste is. Harari is zo’n 
historicus. 
 
Ondanks die prudentie is Harari ook uitdagend! Zijn historische aanpak is anders dan 
de meesten van ons gewend zijn. Bij hem geen militaire of dynastieke geschiedenis, 
ook geen oral history over de ‘gewone man of vrouw’ – nogal in de mode tegenwoor-
dig – maar ‘historieschildering in grote penseelstreken’: hij schildert lang, breed, fei-
telijk en didactisch. 
Om met het laatste te beginnen: Harari is een uitstekende schoolmeester. Hij kan 
boeiend vertellen, drukt zich uit in voor iedereen bevattelijke taal en geeft veel ver-
duidelijkende voorbeelden. 
Dan de lengte: daarmee bedoel ik de tijd die hij bestrijkt. Zijn verhaal start bij de 
‘homo sapiens’, de verstandigste ondersoort van het geslacht ‘homo’. Met de cogni-
tieve revolutie die daar zo’n 70.000 jaar geleden uitbreekt laat Harari zijn geschiede-
nis beginnen. Er zullen nog vele revoluties, een kernbegrip in zijn boek, volgen.  
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Hij denkt langs evolutionaire lijnen. ‘He, eindelijk!’ denk ik dan. Daarom gaat hij 
soms nóg verder terug in de tijd. ‘Prima!’ denk ik dan. Voor mij begint de geschiede-
nis immers bij de Oerknal. 
De breedte van het terrein dat hij beschrijft wil ik breed uitmeten. Ik gaf het al aan: hij 
schrijft niet over koningen, generaals en Jan-met-de-pet, maar over de mens in het 
algemeen. Dus kost het je geen moeite om je in te leven in de ‘hoofdpersoon’.  
Vervolgens richt hij zich op héél de wereld: historische ontwikkelingen bij Indiërs, 
Aboriginals, Chinezen, Azteken en Inca’s komen net zo vaak aan bod als die over 
Europa.  
Maar ook in wetenschappelijk opzicht is zijn werk breed: hij scheert langs vele andere 
vakgebieden, zoals economie, psychologie, sociologie, vergelijkende godsdienstwe-
tenschappen en ….. filosofie! Hij durft levensvragen te stellen als ‘Draagt geschiede-
nis bij aan het menselijk geluk?’ en ‘Is Boeddha een alternatief voor het niet aflatend 
najagen van aangename gevoelens die steeds weer vluchtig blijken?’ 
Breed is ook zijn definitie van religie, want ‘Als een religie een systeem van mense-
lijke normen en waarden op basis van geloof in een bovenmenselijke orde is, dan was 
het Sovjet-communisme net zo goed een religie als de islam’. 
Mijn laatste ‘brede opmerking’: Harari heeft een scherp oog voor dierenwelzijn. Al 
door toedoen van de vroege homo sapiens verdwijnen diersoorten – bijvoorbeeld als 
hij voet aan land zet in wat nu Australië heet – terwijl in de huidige agrarische indu-
strie kippen niet langer mogen scharrelen en varkens onmogelijk kunnen wroeten om-
dat ze in de kortst mogelijke tijd smakelijke hapjes voor verwende consumenten moe-
ten worden. 
En dan de feitelijkheid in Harari’s geschiedschrijving: hij maakt veelvuldig gebruik 
van statistieken. Met wetenschappelijk gemaatstaafde getallen ontzenuwt hij tal van 
alleen maar door emotie ingegeven visies op het verleden. Een voorbeeld: geheel te-
gen het tijdsgevoel van velen in, betoogt hij dat de laatste decennia gekenmerkt wor-
den door minder oorlogen, minder hongersnoden en ongelooflijk veel meer welvaart, 
zéker in ons deel van de wereld. Maar, voegt hij er relativerend aan toe, dat is geen 
garantie is voor de toekomst. Het zou zo maar kunnen verdwijnen. Ik houd van dat 
soort relativeringen. 
 
 
 
VERRUKKELIJKE BONBONS! 
 
Sapiens van Harari is niet het eerste boek van die soort dat ik lees. Daarom zij het me 
vergund een selectieve bril op te zetten waarvan de glazen geslepen zijn met de vraag 
‘Wat is nieuw voor mij?’ Sapiens als bonbonnière waar ik alleen bonbons uit pak die 
mij het meest doen watertanden. 
 
Een zeer smakelijke bonbon is het vermogen van mensen om over fictieve dingen te 
kunnen praten. Sapiens kan met zijn verbeelding hele werelden scheppen die vervol-
gens de ‘harde’ vorm van cultuur aannemen. Waarom ‘hard’? Omdat alles wat ooit 
door de mens ‘bedacht’ is – niet in de zin van ‘Laat ik nu eens iets nieuws bedenken’ 
maar in de zin van een proces waarin beelden en voorstellingen zich geleidelijk en 
bijna onopgemerkt onder heel wat hersenpannen gaan als vaste gegevenheden neste-
len – een door allen gedeelde cultuur wordt die men als een ‘eeuwig gegeven’ beleeft. 
De oorsprong van elk cultureel fenomeen verdwijnt immers pijlsnel uit het zicht. 
 



Lang leve de geleerde onwetendheid:                                       3                                        een kort essay over ‘Sapiens’ van Harari 

Er vallen bij Harari termen als: cultuur als fictie, sociale constructies, imaginaire rea-
liteiten en mythen. En dat is maar goed ook, want niet ons genoom, die nog groten-
deels die van de jager-verzamelaar is, maar ons vermogen om met woorden een ima-
ginaire realiteit te creëren stelt grote aantallen vreemden in staat om effectief samen te 
werken. Godsdiensten – in mijn ogen zijn het collectieve fantasieën – dragen daar 
sterk toe bij. Als cultuurkatholiek heb ik er niet de minste moeite mee: ik zie dat mil-
jarden mensen met godsdienst zin aan hun leven geven, terwijl ik ‘alleen nog maar 
geniet’ van mooie katholieke rituelen, muziek en overige artefacten. 
 
Ik verlekker mij aan een tweede bonbon: de agrarische revolutie is niet alleen een 
grote sprong voorwaarts in de vooruitgang van de mens geweest, maar ook een val-
kuil. Het volgende citaat op pagina 99 is ontnuchterend: 
 

Het eerste deel van het plan (het domesticeren van het wilde graan – red.) ver-
liep gladjes. De mensen gingen inderdaad harder werken. Maar ze konden niet 
voorzien dat het aantal kinderen zou groeien, zodat al die extra tarwe verdeeld 
moest worden onder meer kinderen. Evenmin begrepen de eerste boeren dat 
de kinderen die meer pap en minder borstvoeding kregen een zwakker im-
muunsysteem ontwikkelden en dat permanente nederzettingen broeihaarden 
van infectieziekten zouden worden. Ze konden niet voorzien dat ze zichzelf 
met hun steeds sterkere afhankelijkheid van één enkel voedingsmiddel nog 
veel meer blootstelden aan de verwoestingen van de droogte. En wat deze boe-
ren ook niet konden voorzien was dat hun uitpuilende graanschuren in goede 
jaren dieven en vijanden zouden aantrekken, waardoor ze muren moesten gaan 
bouwen en de wacht moesten houden. 

 
Is het nu écht zo gegaan? Welnu, we zullen dat nooit exact weten. Harari gebruikt zijn 
verbeeldingskracht: zo zóu het gegaan kunnen zijn. Hij wil ons de ogen openen voor 
de keerzijde van dit soort ontwikkelingen. Enkele alinea’s verderop weet hij dit feil-
loos naar onze tijd te vertalen: 
 

Het streven naar een gemakkelijker leven veroorzaakte een hoop leed, en niet 
voor het laatst. Het gebeurt ons nog steeds. Hoeveel pas afgestudeerde acade-
mici gaan er niet aan de slag in veeleisende banen bij grote concerns, met het 
vaste voornemen dat ze hard gaan werken om geld te verdienen waarmee ze 
op hun vijfendertigste kunnen gaan rentenieren, om dan te doen wat ze écht 
willen doen? Maar als ze die leeftijd eenmaal hebben bereikt, hebben ze hoge 
hypotheken, schoolgaande kinderen, huizen in buitenwijken waar je minstens 
twee auto’s per gezin nodig hebt en het gevoel dat het leven niet de moeite 
waard is zonder uitstekende wijnen en dure buitenlandvakanties. En wat moe-
ten ze dan? Moeten ze weer wortels gaan opgraven? Nee, ze verdubbelen hun 
inspanningen en ploeteren stug verder. 

 
Harari chargeert en voegt aan zijn bonbons enige ironie-essence toe, maar dat maakt 
ze juíst zo verrukkelijk. Je zou bijna terugverlangen naar de tijd van de jager-
verzamelaars. 
 
Ik haast mij om een derde bonbon naar mijn tong te transporteren: Harari’s geschie-
denisopvatting. Hij schrijft er op pagina 258 dit over: 
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De geschiedenis kan niet op een deterministische manier worden uitgelegd en 
valt ook niet te voorspellen, omdat geschiedenis iets chaotisch is. Er zijn zo-
veel krachten in het spel en de interactie daartussen is zo complex dat extreem 
kleine variaties in die krachten en de manier waarop ze op elkaar inwerken gi-
gantische uitkomstverschillen kunnen opleveren. En niet alleen dat, maar de 
geschiedenis is ook nog eens een zogenoemd chaotisch systeem van het twee-
de type. 

 
Met het laatste bedoelt hij, dat als er voorspellingen worden gedaan deze juist in min-
dere mate of helemaal níet uitkomen, omdat de voorspelling immers een kracht in het 
krachtenveld is dat de geschiedenis ‘stuurt’. Wie zich met peilingen bij verkiezingen 
bezighoudt, kan erover meepraten! 
Harari schrijft, dat we de geschiedenis niet bestuderen om iets over de toekomst te 
weten te komen, maar om onze horizon te verbreden, om te begrijpen dat onze huidi-
ge situatie logisch niet onvermijdelijk was en dat er in de toekomst meer mogelijkhe-
den voor ons open liggen dan gedacht. Geschiedenis wordt nóch door determinisme 
nóch door toeval bepaald.  
Zelf zie ik geschiedenis graag als speelveld: we spelen sámen het spel, hebben in-
vloed op de uitkomst, maar weten niet precies hoe. Halverwege het spel kunnen we 
euforisch denken de wedstrijd te gaan winnen, om daarna door de tegenstander gena-
deloos in de pan gehakt te worden. 
Vanwege die inherente onzekerheid in het verloop van historische processen ben ik er 
ook huiverig voor om de geschiedenis te verklaren: Hitler en het nazisme móesten wel 
aan de mach komen, want ….. Er bestaat zoiets als een valkuil van de verklaring: de 
historicus die in zijn riante achterafpositie bepaalde historische ontwikkelingen toe-
praat naar het feit dat verklaard ‘moet’ worden. Onmogelijk! Om te kunnen verkláren 
moet de historicus héél het speelveld van menselijke intenties, gevoelens, gedachten, 
krachten, factoren, acties en interacties voorafgaand aan het te verklaren feit kunnen 
overzien. Dat is onmogelijk. Er moet uit alle factoren die aan een verklaring bij kun-
nen dragen altijd gekózen worden. Ergo: elke verklaring is een hypothese. 
En dan nog dat ‘moet’. Dat staat niet voor niets tussen aanhalingstekens: verklaren is 
niet de eerste taak van de historicus. Hij dient in de eerste plaats onderzoek te doen 
naar het verleden, feiten aan het licht te brengen die tot nog toe verborgen waren en 
historische ontwikkelingen in beeld te brengen. Verklaren komt op de tweede plaats. 
Het kán bijdragen aan historische wijsheid, mits men zich het hypothetisch karakter 
ervan bewust is. 
 
Vooruit, nog één bonbon om het ‘af te leren’: Harari 
schrijft over het níet-weten als de motor achter de weten-
schappelijke revolutie. Het besef dat bij wetenschappers in 
het Westen op een gegeven ogenblik doordringt, dat we 
heel veel níet weten – een novum in de geschiedenis – 
leidt tot grote nieuwsgierigheid en de drang om van alles 
en nog wat te onderzoeken. Vanaf de zeventiende eeuw zien we de wetenschap een 
hoge vlucht nemen. Mede dankzij de uitvinding van het krediet, het daaruit voort-
vloeiende kapitalisme en de medewerking van generaals, keizers, koningen, stadhou-
ders, regenten én kapiteins worden wetenschappers, rijkelijk voorzien van geld en 
instrumenten, op ontdekkinsreizen meegenomen. Harari schrijft dat juist dit mengsel 
van nieuwsgierigheid, kapitalisme en imperialisme typerend was voor het Westen. 
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Het niet-weten als motor van de wetenschappelijke revolutie spreekt mij zó sterk aan, 
dat ik er per se in wíl geloven. Deze term is gemunt door Duitse theoloog, filosoof, 

wiskundige, astronoom en jurist Nicolaas van Cusa (1401-1464). In 
zijn De docta ignorantia (1440) ofwel Over de geleerde onwetend-
heid betoogt hij dat wij in onze kennis van God het meest exact zijn 
als we zeggen wat Hij níet is. Negatieve theologie noemt men dit. 
Kortom, cognitief kunnen we niets zinnigs over God zeggen. Mis-
schien geldt dit voor alle verschijnselen die we wetenschappelijk 
benaderen. Neem de quantummechanica: ik begrijp er niets van, 
maar als de natuurkundigen over quanta of pakketjes spreken, weet 
ik wél dat dat metaforen zijn en dat ik op subatomair niveau geen 
postpakketjes zal aantreffen. 
 

 
 
BOEMERANG 
 
In deze laatste paragraaf verkeert de vierde bonbon in een boemerang die terugkeert 
en het betoog van Harari met enkele kritische opmerkingen bestrijdt.  
Om te beginnen deze vraag: ‘Mag je de evolutie een blind proces noemen?’ Het lijkt 
er verrassend veel op dat de evolutie blind is, maar ís zij dat ook? De eerlijkheid ge-
biedt te zeggen: dat weten we niet. Wie een wetenschappelijk standpunt inneemt, 
moet de mogelijkheid openlaten dat er ‘iets’ – een kracht, een intelligentie: elk woord 
dat we daarvoor gebruiken is gestamel – achter zit dat wij niet kennen. Versta me 
goed, ik ben geen ‘ietsist’: ik beweer niet dát er ‘iets’ achter zit, maar sluit die moge-
lijkheid in ieder geval niet uit. Agnosticisme is de enige intellectuele houding die we 
tegenover dit ‘iets’ kunnen innemen. 
 
Dit fundamentele niet-weten leidt mij naar een tweede kritische opmerking. Aan het 
eind van het boek, met name in hoofdstuk 20 Het einde van Homo sapiens, schrijft 
Harari over biologische modificatie, de bouw van cyborgs en de constructie van leven 
dat geheel anorganisch is. Deze ontwikkelingen zouden ertoe kunnen leiden dat er 
mogelijk een compleet ander wezen ontstaat – een nieuwe ondersoort of een nieuw 
geslacht? – en de homo sapiens onttroont. Alsof er dan nog redding mogelijk is, merkt 
Harari op pagina 443 het volgende op: 
 

Als het doek inderdaad op het punt staat te vallen voor onze sapiensgeschie-
denis zouden wij, de leden van een van de laatste generaties, toch wat tijd 
moeten investeren in het beantwoorden van één laatste vraag: wat willen we 
worden? 

 
Stel, dat het zover komt. Dan zal deze vraag, áls zij al wordt gesteld, nooit bevredi-
gend worden beantwoord. Historische processen werken zó – Harari zelf toont dat in 
Sapiens overtuigend aan – dat we de neuzen van alle ten ondergang gedoemden niet 
één kant op zullen krijgen. De geschiedenis leert vooral deze les: wat mogelijk is ge-
beurt. We kunnen in de marge hoogstens iets bijsturen, maar de historische processen 
hebben hun eigen dynamiek en verlopen meestal anders dan verwacht. Harari schrijft 
op pagina 262 terecht: ‘Net als de evolutie staat de geschiedenis onverschillig tegen-
over het geluk van individuele organismen.’ 

 
Nicolaas van Cusa 



Lang leve de geleerde onwetendheid:                                       6                                        een kort essay over ‘Sapiens’ van Harari 

Wederom vanuit de ‘geleerde onwetendheid’ mis ik bij Harari deze vraag: ‘Heeft de 
homo sapiens, of de cyborg of het volkomen anorganische leven na hem, überhaúpt 
wel toekomst?’ Astrofysici zijn ervan overtuigd dat de zon zal uitdoven en de aarde 
mede daardoor gedoemd is te verdwijnen. Einde verhaal 
van welk leven dan ook op deze planeet. Misschien ver-
dwijnt dit leven eerder dan de aarde zelf. En stel, dat er 
buitenaardse wezens zijn die met wat voor ruimteschepen 
dan ook deze planeet-zónder-leven komen bezoeken in de 
hoop sporen van leven of archeologische overblijfselen 
van de sapiens te ontdekken, zullen ze dan ook daadwer-
kelijk iets vinden? Een vingerkootje van Donald Trump of 
stukje marmer van de Sint-Pieter die ooit de skyline van 
Rome domineerde? Dit zijn onvoorstelbare scenario’s. 
Daartoe is de menselijke verbeeldingskracht in staat. Maar 
een wetenschappelijk antwoord is er niet. Jammer? Heer-
lijk! Ik ga nu aan het Oerboek van de mens beginnen. 2 
Hopelijk is dat ook een bonbonnière van het niet-weten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Harari, Yuval Noah, Sapiens, Een kleine geschiedenis van de mensheid, Uitgeverij Thomas Rap - De Bezige Bij, Amsterdam, 
201611, vertaald door Inge Pieters 
2 Schaik, Carel van & Michel, Kai, Het oerboek van de mens, uitgeverij Balans, Amsterdam, 20161, vertaald door Marten Folkert 
de Vries 


