
1

De mens een 
algoritme 
met 
huidhonger? 

Petra Bolhuis
Maieutiek 2021

5 Bewustzijn en algoritme 

Het hangt van de wetenschappelijke stroming af hoe 
er over bewustzijn wordt gedacht.
Materialisme; alles is materie dus de vraag is hoe 
materie geest voortbrengt.
Idealisme; alles is geest het is de vraag waarom en 
hoe geest materie voortbrengt.
Waar eerst het idealistisch narratief overheerste is 
dat nu het materialistische narratief.
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Harari

“De laatste decennia zijn biowetenschappers echter 
tot de conclusie gekomen dat het liberale verhaal 
pure mythologie is. Het ondeelbare authentieke zelf 
is net zo echt als de eeuwige ziel, Sinterklaas en de 
paashaas. Als ik echt diep in mezelf kijk, valt de 
schijnbare eenheid die ik als vanzelfsprekend 
beschouw uiteen in een kakofonie van tegenstrijdige 
stemmen, waarvan er niet eentje mijn 'ware zelf' 
is.”(300) 
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Wie ben ik?

“Als we 'ik' zeggen, bedoelen we het verhaal in ons 
hoofd, niet de stortvloed van ervaringen die we continu 
ondergaan. We identificeren ons met het innerlijke 
systeem dat de bizarre chaos van het leven omvormt tot 
logisch aandoende verhalen. Het maakt niet uit dat de 
plot vol leugens en gaten zit en dat die constant 
herschreven wordt, zodat het verhaal van vandaag totaal 
in tegenspraak kan zijn met dat van gisteren. Het 
belangrijkste is dat we altijd het gevoel houden dat we 
van de wieg tot het graf (en misschien zelfs daarna) één 
onveranderlijke identiteit hebben. Dat veroorzaakt het 
twijfelachtige liberale geloof dat ik een individu ben en 
dat ik een duidelijke, consistente innerlijke stem heb die 
het hele universum zijn betekenis geeft.” (H.308)
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Het zelf is een narratief 

“Zo zien we dat het zelf ook een imaginair verhaal is, net als naties, 
goden en geld. We hebben allemaal een geraffineerd systeem dat 
het merendeel van onze ervaringen weggooit en er maar een paar 
mooie uit pikt, die het vermengt met stukjes uit films die we 
hebben gezien, boeken die we hebben gelezen, toespraken die we 
hebben gehoord en onze favoriete dagdromen. En uit die chaos 
weeft het een schijnbaar coherent verhaal dat verklaart wie ik ben, 
waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. Dit verhaal vertelt me 
waar ik van moet houden, wie ik moet haten en wat ik met mezelf 
aan moet. Dit verhaal kan me er zelfs toe drijven om mijn leven op 
te offeren, als de plot dat vereist. We hebben allemaal ons eigen 
genre. Sommige mensen leven in een tragedie, andere in een 
eindeloos religieus drama, sommige bekijken het leven als een 
actiefilm en meer dan genoeg mensen gedragen zich alsof ze in een 
komedie spelen. Maar uiteindelijk zijn en blijven het maar 
verhalen.” (H.313)
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De mens is een rimpeling in de 
kosmische dataflow 
• Harari zegt enerzijds dat wij geen met rede begiftigde, vrije 

liberale mensen zijn die kunnen kiezen.
• Anderzijds zegt hij ook dat de toekomst niet gedetermineerd is. 
“Het dataïsme dreigt dus met Homo sapiens te doen wat Homo sapiens
heeft gedaan met alle andere dieren. (…)Achteraf bekeken zal de 
mensheid hoogstens een rimpeling in de kosmische dataflow geweest zijn. 
We kunnen de toekomst niet echt voorspellen, omdat technologie niet 
deterministisch is. Een en dezelfde technologie kan heel verschillende 
soorten maatschappijen opleveren. (…)De opkomst van AI en 
biotechnologie zal de wereld absoluut veranderen, maar leidt niet per se 
tot één enkel deterministisch resultaat. Alle toekomstscenario's in dit boek 
moeten dus worden opgevat als mogelijkheden en niet als voorspellingen. 
Als sommige van die mogelijkheden je niet bevallen, staat het je vrij om 
anders te gaan denken en handelen, zodat die mogelijkheden nooit 
verwezenlijkt worden.” (H. blz. 407)
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Wat doet dit met mensen?

Probleem is dat er onder het verhaal van Harari een 
aantal vooronderstellingen zitten die het oppakken 
van deze waarschuwing als een mogelijkheid om er 
iets mee te doen als niet reëel beschrijven.
Het vergt een ziel, keuzevrijheid, idealistische 
perspectieven of een andere vorm van buiten de 
dwingende S-R stappen om kritisch om te kunnen 
gaan met onszelf als rimpeling in de dataflow.
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Algoritme 

Een algoritme is een eindige reeks instructies die 
vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd
doel leidt.
Waar het algoritme gepresenteerd wordt als een 
oplossing, schept het een nieuw probleem; hoe en 
door wie wordt het doel bepaald? En hoe komen we 
aan de begintoestand?
Kunnen slimme systemen weten wat mensen willen 
vóór dat mensen dat zelf weten?  Ja en nee.
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Geen vrije- wil

Het is al veel langer bekend dat mensen weinig 
inzicht hebben in waar ze op de lange termijn 
gelukkig van worden. (Klein in Geluksformule, Dan Gilbert; Why are we happy)

• Korte termijn vreugde wordt verkozen boven lange 
termijn vreugde. 

• Ons uithoudingsvermogen om goede voornemens 
vast te houden is niet zo groot.

• We zijn te verleiden door allerlei propaganda en 
reclame.

• Veel gedrag is voorspelbaar zeker op groepsniveau.
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Wel vrije- wil

Een algoritme kan alleen op basis van relaties die in 
het verleden zijn voorgekomen voorspellen hoe de 
toekomst er uit zal gaan zien. 
Verandering van doelstelling, visie en andere natale 
momenten zitten niet in het algoritme.
De vraag ‘wie bepaalt het doel van het algoritme?’ 
wordt niet beantwoord door het algoritme zelf.
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Harari’s zorg 

“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. 
Nog even en we worden geconfronteerd met een 
stortvloed aan extreem nuttige apparaten, 
werktuigen en structuren die geen rekening houden 
met de vrije wil van individuele mensen. Zullen de 
democratie, de vrije markt en de mensenrechten die 
vloedgolf overleven?”(H. 315)
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