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Instructies

Je dient alleen het studentnummer op het tentamenblad in te vullen!

Je mag een woordenboek gebruiken
Je mag aantekeningen gebruiken
Je mag de syllabus gebruiken

Dit tentamen is eigendom van de Faculteit der Wijsbegeerte en mag niet worden verspreid of
op Internet worden geplaatst zonder toestemming van de Examencommissie.

Overige instructies
Dit tentamen gaat over de collegestof en syllabus “Vragen naar Techniek” BLOK 5 2015
Alle vragen tellen even zwaar Besteed aan elke vraag minimaal 250 woorden.
Indien U een gesprek over dit tentamen en de uitslag wenst, dient u tijdig contact op te
nemen met de docent. (Zie Regelen en Richtlijnen Examencommissie, artikel 20)
Ter inleiding: omdat dit een open boek / thuistentamen betreft, wordt u niet als student ‘overhoord’,
maar als filosoof uitgedaagd. Ik verwacht van u dat u deze uitdaging aanneemt. Controversiële
antwoorden zijn prima, mits adequaat onderbouwd.
VRAGEN:
1. Met zijn beschrijving van de ‘onttovering van de wereld’ en zijn strikte onderscheid tussen
‘feiten’ en ‘waarden’ heeft Weber een belangrijke bijdrage geleverd aan de prominente rol
van het instrumentele denken in de hedendaagse cultuur. Beschrijf Webers positie en geef
een eigen evaluatie van deze ontwikkeling.
2. Arnold Gehlen spreekt aan het begin van het informatie-tijdperk van een toename van
‘ervaringen uit tweede hand’. Leg eerst in beamende woorden uit wat Gehlen hiermee
bedoelt en geef vervolgens uw eigen visie op Gehlens zorg dat deze ervaringen uit tweede
hand geen ‘echte’ ervaringen zouden zijn.
3. Günther Anders spreekt in ‘Die Antiquiertheit des Menschen’ over een nieuwe
‘Verdinglichung’. Leg uit hoe deze Verdinglichung zich verhoudt tot hetgeen Marx en Lukacs
daaronder hebben verstaan en bespreek – al dan niet kritisch – de ontwikkeling die Anders
bespeurt.

4. Volgens Heidegger horen techniek en rekenend denken bij elkaar en bestaan er in de
hedendaagse wereld alleen nog maar (opvorderende) ‘technische verhoudingen’. Beschrijf in
eigen woorden Heideggers positie en overweeg of er ook andere denk- en leefvormen
binnen het Ge-stell mogelijk zijn.
5. Aan het begin van de voordracht “Gelatenheid” ‘wraakt’ Heidegger de ‘gedachtenloosheid’
die ons hedendaagsen zou kenmerken. Deze gedachtenloosheid wordt in ‘Gelatenheid’
direct gekoppeld aan de informatisering van het wereldbeeld (vgl ook de wrange
opmerkingen aan het slot van “De Ommekeer” over radio en televisie en elders in
“Gelatenheid”, p. 35 onderaan). Geef hierop uw - liefst pittig - commentaar.
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