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DATAÏSME OP WEG NAAR ALLEENHEERSCHAPPIJ? 
Commentaar op Homo Deus van een nutteloos mens  

 
 door Frans Holtkamp 

 
 
 

 
Dankzij Yuval Noah Harari weet ik nu dat ik een belijdend lid 
van de Kerk der Dataïsten ben. Dit commentaar op zijn boek 
Homo Deus is er het levende bewijs van. 1 U leest dat namelijk 
online. En ‘online’ is het voornaamste artikel in het credo van die 

kerk, een geloofsbelijdenis die ik vurig onderschrijf. Want ik creëer data: alle 
teksten, beelden en geluiden die de baarmoeder van mijn verbeelding verlaten 
beginnen meteen aan een eeuwig leven in de wereldomvattende openbare ruimte 
van het net. Hoera! Misschien ben ik Harari’s onttakeling van het individu toch 
nog te slim af geweest?  
 
 
HOMO DEUS IN HET KORT 
 
Er ís geen individu, schrijft Harari, er ís geen ‘ik’ dat als een ondeelbaar geheel gezien 
kan worden, er ís geen persoon, geest of ziel. Illusies zijn het. Godzijdank heeft ‘ik’ 
wél intelligentie en is ‘ik’ zich dat bewust. Maar dit ‘ik’ is vooral een netwerk van 
sensaties, emoties en verlangens. Díe nemen de besluiten, níet de illusie die wij ‘vrije 
wil’ noemen. Emoties beslissen snel en meestal trefzeker. Dat heeft Moedertje Evolu-
tie met groot geduld in de diersoort mens in miljoenen jaren zo gecumuleerd. Ze heeft 
er ook een programma bij geleverd, door Harari algoritme gedoopt. Hét besturings-
systeem in alles wat groeit en bloeit, maar dat de laatste decennia ook aan een on-
stuitbare opmars bezig is in de AI oftwel artificial intelligence van alle apparaten die 
met chips zijn uitgerust, met als gevolg: dataïsme. Met dit neologisme bedoelt de au-
teur de alles en iedereen omvattende nieuwe godsdienst die momenteel hoge ogen 
gooit in het veroveren van de wereldheerschappij. Ooit was 
God het allerhoogste gezag, daarna zwaaide het humanisme 
de scepter, het liberaal humanisme wel te verstaan. Dat zege-
vierde na het onttronen van het sociaal en evolutionair huma-
nisme. Maar nu dreigt het het gezag dat Gods plaats innam op 
zijn beurt het onderspit te delven in de strijd met het dataïsme. 
Is dat erg? De nieuwe godsdienst belooft ons in ieder geval 
onsterfelijk, gelukkig en goddelijk te maken. 
Kortom, Harari wil aantonen dat de niet aflatende datastroom 
steeds meer ons leven beheerst en dat we onze houding daar 
tegenover moeten bepalen. 
 
 
SPRANKELEND 
 
Homo Deus is een onconventioneel boek: Harari schrijft vlot, luchtig en humoristisch, 
soms met een tikkeltje ironie. Hoewel hij geschiedenis doceert aan de Hebreeuwse 
Universiteit van Jeruzalem, lijkt hij de vloer aan te vegen met de schrijfstijl van aca-
demici.  Voor velen een verademing.  Hij  lijkt  alles  uit zijn mouw te schudden, maar  
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schijn bedriegt. De lijst met noten toont hoeveel bronnen hij heeft geraadpleegd. Met 
klaarblijkelijk gemak brengt hij moeilijke thema’s héél eenvoudig voor het voetlicht. 
Hoe doet hij dat? Door vaardigheden in te zetten die lezers ertoe aanzetten het boek in 
één adem te willen lezen. Laat ik die bekwaamheden op een rijtje zetten. 
§ Harari gebruikt uiterst eenvoudige taal. 
§ Moeilijke begrippen legt hij als een geduldige schoolmeester uit. Desnoods voor-

ziet hij ze van voorbeelden. Zo besteedt hij méér dan een bladzijde aan ‘algorit-
me’ (pagina 95 en 96), hét hoofdbegrip van zijn betoog. 

§ Hij hanteert alle concepten op een heldere manier, definieert hun betekenissen en 
laat die steeds op dezelfde wijze terugkeren. Dat maakt het betoog consistent. 

§ De inzichtelijke driedelige opbouw van het boek draagt aan die samenhang bij. 
§ Harari vermeldt onophoudelijk feiten en getallen die meteen aanspreken. Een 

voorbeeld: ‘Homo sapiens heeft de afgelopen 70.000 jaar door zijn verspreiding 
vanuit Oost-Afrika over héél de wereld tal van diersoorten laten uitsterven of ge-
decimeerd en enkele soorten gedomesticeerd’ klinkt het tamelijk abstract. Maar op 
pagina 83 volgen getallen die tot de verbeelding spreken: ‘Er zijn 40.000 leeuwen 
op de wereld, tegenover 600 miljoen huiskatten; 900.000 Afrikaanse buffels te-
genover anderhalf miljard vlees- en melkkoeien; vijftig miljoen pinguïns en twin-
tig miljard kippen’.  

§ Harari lardeert zijn betoog met ironie en humor. Een voorbeeld: ‘Voor de gemid-
delde Amerikaan of Europeaan is Coca-Cola een veel dodelijker bedreiging dan 
Al Qaida’ (pagina 31). Hier nóg een: ‘Deze algoritmen ondergaan een constante 
kwaliteitscontrole door natuurlijke selectie’ (pagina 97). Vooruit, een derde tot 
slot, en voor sommigen onder ons misschien wel op het randje: ‘Ruim een eeuw 
nadat Nietzsche God doodverklaarde, lijkt het erop dat Hij een comeback aan het 
maken is. Maar dat is hoogstens een luchtspiegeling. God is wel degelijk dood, 
het kost alleen wat tijd Zijn lijk af te voeren’ (pagina 278). 

§ Originaliteit kan Harari niet ontzegd worden, met prachtige doordenkertjes als 
resultaat. Een voorbeeld: homo sapiens wordt net als elk ander levend organisme 
‘aangedreven’ door algoritmen. Niet de geest, het bewustzijn of de wil, maar sen-
saties, emoties en verlangens vormen sámen die algoritmen. Een tweede voor-
beeld: alle culturele voortbrengselen zijn ficties. Zij vormen een ‘web van verha-
len’. Homo sapiens voelt zich daarin als een vis in het water. Hij is een geboren 
verhalenverteller. En omdat alle goede dingen in drieën bestaan, voeg ik dit door-
denkertje eraan toe: ‘De grootste wetenschappelijke ontdekking was de ontdek-
king van de onwetendheid’ (pagina 223). Inderdaad, scherper dan ooit in de ge-
schiedenis beseffen we op dit moment hoeveel we níet weten. Harari illustreert dit 
met zijn diagram van het bewustzijnssprectrum op pagina 370: het westerse den-
ken heeft geen idee van de geestestoestanden van mensen met een andere cultuur. 

Daarnaast is het heel goed mogelijk, dat 
dieren, de hogere diersoorten voorop, hun 
eigen geestestoestanden hebben. Daar kun 
je als mens gewoon niet ‘bij’. Misschien 
zijn er nog meer geestestoestanden buiten 
levende wezens om waar we geen notie 
van hebben. We moeten er in ons denken 
wél ruimte voor open houden.  
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SCHOONHEIDSFOUTJES 
 
Wie eenvoudig wil schrijven loopt het risico te simplificeren, nuances te veronacht-
zamen of zaken over het hoofd te zien. Harari ontkomt daar niet aan. Als hij het bij-
voorbeeld over het sociaal, evolutionair en liberaal humanisme heeft, vallen mij enke-
le dingen op: dit drietal verschijnt zonder enige introductie plotseling in het betoog. 
Harari maakt er ‘monolithische blokken’ van: als het sociaal humanisme van de mar-
xisten en communisten en het evolutionair humanisme van Hitler en zijn trawanten 
overwonnen zijn, blijft alleen het liberaal humanisme over. Het klinkt alsof deze laat-
ste vorm nu héél de mensheid omvat. Deze manier van geschiedschrijving is tekort 
door de bocht en mist alle nuances. Maar mogelijk bedoelt Harari deze typen van hu-
manisme slechts als metaforen voor drie verschillende mensvisies. Als dát het geval 
is, lopen geschiedenis en metaforiek in Homo Deus diffuus door elkaar. 
En neem dan deze zin op pagina 108: ‘De boerderij werd zo het prototype van de 
nieuwe samenleving, compleet met dikdoenerige mensen, inferieure rassen die met 
een gerust hart geëxploiteerd konden worden, wilde dieren die probleemloos uitge-
roeid konden worden en boven dat alles een grote God die de hele onderneming Zijn 
zegen gaf’. Is ‘boerderij’ hier als een historisch feit óf als metafoor bedoeld? 
 
Met sommige van zijn begripsinvullingen ben ik het in hoge mate oneens: op pagina 
194 trekt hij ‘religie’ en ‘spiritualiteit’ zó sterk uit elkaar, dat beide begrippen elkaars 
tegengestelde worden. Het eerste noemt hij systeembevestigend en dus ‘koehandel’, 
het laatste, dat alle systemen loslaat, wordt ‘reis’ genoemd. Ik zie het anders: ‘religie’ 
– geen godsdienst! – komt van het Latijnse ‘re-ligare’ dat ‘achterwaarts terugbinden’ 
of gewoon ‘verbinden’ betekent. In díe zin is religie alles wat mensen verbindt, bij-
voorbeeld ‘een web van verhalen’, om een geliefde metafoor van Harari te gebruiken. 
Dat andere begrip, spiritualiteit, is niet zo ‘massief’ als Harari het voorstelt. Mensen 
verstaan er, behalve een ‘reis’, heel veel andere dingen onder. 
 
Wie eenvoudig wil schrijven, loopt ook het risico te overdrijven. Als Harari op pagina 
33 de dood een inbreuk op ‘het recht op leven’, zoals geformuleerd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de mens, noemt en vervolgens aangeeft dat we daar 
een nietsontziende oorlog tegen moeten voeren, kan ik dat als metafoor begrijpen en 
er zelfs mee instemmen. Maar ik ga steigeren als hij een alinea verderop de grote 
godsdiensten het volgende toedicht: ‘Volgens het christendom, de islam en het hin-
doeïsme lag de zin van ons bestaan besloten in ons leven na de dood en dus be-
schouwden ze de dood als een cruciaal positief iets. Mensen stierven omdat God het 
zo wilde en hun stervensuur was een heilige, metafysische ervaring vol diepe beteke-
nis’. Dit is een karikatuur: áls mensen al geloofden dat de dood de overgang naar een 
beter leven was, zullen de meesten van hen er zéker niet naar verlangd of hem als iets 
‘positiefs’ ervaren hebben. Zo zitten mensen niet in elkaar: het algoritme van de dier-
soort mens oordeelt anders! 
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CONCLUSIE 
 
Homo Deus verdient nog vele drukken. Het boek zet je aan het denken. Inderdaad, op 
kosmische schaal stelt de mens niets voor, is hij ‘nutteloos’. Als ‘dividu’ drijft hij op 
de golven van zijn emoties en verlangens. Hij geeft zin aan het leven in en door het 
‘web van verhalen’ dat hij met alle anderen, onbewust en onbedoeld, geweven heeft 
en nog steeds weeft. In dat web steekt momenteel een enorme flow aan data als een 
storm de kop op, onbewust en onbedoeld. Zo verlopen processen. Niemand verzint ze. 
Maar nu het dataïsme, onbewust en onbedoeld, op weg is naar alleenheerschappij is 
een gezamenlijke bezinning meer dan ooit noodzakelijk.  
Het siert Harari dat hij de toekomst niet voorspelt maar open laat. Zijn boodschap is, 
dat we bij de les moeten blijven. Met de drie slotvragen aan het eind van zijn boek 
hoopt hij ons aan het denken te denken. En reflecteren kan nog steeds geen kwaad, 
nietwaar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Harari, Yuval Noah, Homo Deus, Een kleine geschiedenis van de toekomst, Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam, 20177, verta-
ling: Inge Pieters 


