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Zondag was de Israëlische historicus en bestsellerauteur
Yuval Harari te gast in het programma Humberto Op
Zondag. Van zijn boeken zijn er meer dan 40 miljoen
exemplaren verkocht in 65 talen. Hij presenteerde bij
Humberto Tan aan tafel zijn nieuwste kinderboek.

Eén van de bewonderaars van de adviseur van Klaus
Schwab is premier Rutte. Politiek verslaggever Jaïr
Ferwerda stelde hem vragen over zijn collega-historicus.
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Op de vraag wat voor man het is, antwoordde Rutte:
“Het is een ongelooflijk knappe vent. Hij heeft een paar
prachtige boeken geschreven. Hij kan die uiterst
complexe problemen zo knap uitleggen. Zijn lessen voor
de 21e eeuw en andere boeken – hij legt het uit op een
manier dat jij en ik het ook begrijpen.”

Als je van heel veel dingen heel erg veel weet, dan blijf
je maar doordenken. En het voordeel van als je niet alles
weet, is dat je ook nog denkt: we gaan nog dingen
bedenken om het op te lossen, vervolgde Rutte.

Niet nodig
Harari deed recentelijk een aantal opmerkelijke
uitspraken. Hij zei onder meer dat ‘we het grootste deel
van de bevolking niet nodig hebben’, dat ‘we
waarschijnlijk tot één van de laatste generaties mensen
behoren’ en dat bedrijven en overheden binnenkort alle
mensen kunnen hacken.

De kijkcijfers van de vuurdoop van Humberto Op
Zaterdag begin deze maand vielen vies tegen. Het
programma was de grote verliezer van de
zaterdagavond. Zelfs ‘Lachen Om Home Video’s’ trok
meer kijkers.
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Begin 2020 zat Rutte bij Harari op het podium tijdens het
World Economic Forum in Davos.

(Video verwijderd? Klik hier...)

Prachtige boeken

mr. drs. Peter Baars
@PeterBaars1111 · Volgen

Yuval Hariri is de man die cyborgs van mensen 
wil maken. Hij is de adviseur van Klaus Schwab 
van het WEF.  Schande dat Rutte met een WEF 
tasje rondloopt.
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Foto: Yuval Noah Harari (World Economic Forum CC BY 3.0)
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We stevenen af op een wereld waarin mensen ‘geen
onderdeel meer zijn van het verhaal van de toekomst’,
dankzij kunstmatige intelligentie en andere
technologieën. Dat zei Yuval Noah Harari, een
belangrijke adviseur van het World Economic Forum en
goede vriend van Klaus Schwab, in gesprek met Chris
Anderson, de directeur van TED Talks.
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Als de meeste taken worden uitgevoerd door robots en
kunstmatige intelligentie, kunnen mensen zich gaan
richten op dingen die ze interessant vinden, zei
Anderson.

Harari was het met hem eens dat er veel nieuwe banen
zullen ontstaan, maar merkte daarbij op dat de meeste
mensen daar niet geschikt voor zullen zijn en
achterblijven.

Race
Anderson vroeg of er ook scenario’s denkbaar zijn waarin
de mens wel deel uitmaakt van het verhaal. Harari
ontweek de vraag en waarschuwde dat ‘er nu een race
gaande is om de mensheid en jou in het bijzonder te
hacken’.

Je moet de concurrenten van de grote corporaties
voorblijven, namelijk de overheden die je proberen te
hacken. Je moet jezelf dus beter leren kennen omdat er
nu krachten actief zijn die je proberen te hacken, zei hij.
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Er zijn allerlei slimme mensen in Californië, in New York
en in Peking die een indrukwekkende toekomst plannen
met kunstmatige intelligentie, met bio-engineering, met
wereldwijde connectiviteit en dat soort zaken. Het gevolg
is dat het voor mensen voelt alsof ze niet nodig zijn,
aldus Harari.

Misschien krijgen ze wat kruimels toegeworpen als ze
zich goed gedragen, zoals een basisinkomen, maar het is
in psychologisch opzicht veel erger om je nutteloos te
voelen dan om je uitgebuit te voelen, vervolgde hij.

Overbodig
“We hebben het grootste deel van de bevolking
gewoonweg niet nodig omdat de toekomst gaat over het
ontwikkelen van meer en meer verfijnde technologie
zoals kunstmatige intelligentie en bio-engineering. De
meeste mensen dragen niets bij, behalve misschien hun
data,” zei Harari, toevoegende dat deze technologieën
mensen in toenemende mate overbodig maken.

Yuval Noah Harari Reveals the Real DangYuval Noah Harari Reveals the Real Dang……
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