
Boeken die wij gebruiken als 

achtergrond bij de colleges Homo Deus 

en andere verhalen over de toekomst. 

Zoals in de titel van de colleges staat aangegeven lezen we met elkaar Homo Deus, maar voorzien wij 

als docenten het verhaal van Harari van kanttekeningen die we uit andere literatuur halen. Door 

opmerkingen van jullie hebben we besloten om niet te wachten tot de eindtekst met een 

boekenlijstje, maar deze nu alvast op de site te zetten. 

Het gaat hier om boeken die we bij deze cursus hebben gebruikt in de voorbereiding omdat we ze 

zien als een aanvulling op het verhaal over verleden, heden en toekomst zoals Harari dat beschrijft. 
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