Open Expert Seminar
Het heilige in een techno-cultuur
Vrijdag 15 december, 13.30 - 17.00 te Utrecht, Ariënsinstituut, Keistraat 9.
Precies 100 jaar geleden publiceerde Rudolf Otto zijn boek Das Heilige (1917). Daarin opperde hij dat
het wezen van de religie ligt in de ervaring van een mysterieuze werkelijkheid die tegelijk
vreeswekkend en fascinerend is: het heilige. Dat heilige of ‘numineuse’ is onbeheersbaar, groots en
verheven… en vooral, het valt buiten de kaders van de rationaliteit.
Rond die tijd schreef Max Weber zijn Wissenschaft als Beruf (1919) waarin hij betoogde dat de
moderne cultuur gekenmerkt wordt door een proces van rationalisering en verwetenschappelijking
dat uitloopt op een onttovering van de wereld.
Nu, een eeuw later, is veel van wat Weber beschreef gerealiseerd: onze wereld is grotendeels
berekenbaar en beheersbaar gemaakt en het digitale domein dat er een substantieel onderdeel van
vormt, berust zelfs geheel op rekenkundige operaties. In die zin is de wereld daadwerkelijk onttoverd.
We lijken te hebben afgerekend met geheimzinnige en onberekenbare machten die vat op ons
zouden hebben. Je zou verwachten dat in Webers onttoverde wereld het ‘heilige’ van Otto heeft
afgedaan. Maar is dat zo?
Zijn bijvoorbeeld de ontzagwekkende omvang en ongenaakbare onverschilligheid van de kosmos
zoals de astronomie die ontsluit, of de planetaire dreiging van een vaak als apocalyptisch
voorgestelde klimaatverandering, etc. geen hedendaagse gestalten van het heilige, maar dan in het
idioom van wetenschap en techniek geformuleerd?
Gaat er misschien achter de uitdrukkelijke poging om de werkelijkheid technisch te beheersen een
fascinatie met het onbeheersbare schuil? In deze open expertmeeting richten we ons op diverse
aspecten van deze vraag.
Het seminar wordt door René Munnik georganiseerd in Utrecht. Als experts treden o.a. op:
Stef Aupers
Ciano Aydin
Erik Borgman
Frank Bosman
Jonne Hoek
Taede Smedes
Meer inhoudelijke informatie over het seminar via René Munnik:
R.P.H.Munnik@tilburguniversity.edu
Aanmelden s.v.p. bij Clarie Kiel: kiel@thomasmore.nl
Toegang € 10,00 over te maken op bankrekeningnr. NL18FVLB0225180634 Stichting Thomas More
o.v.v. seminar Munnik 15-12.
Deelname voor studenten is gratis (kopie collegekaart meesturen bij aanmelding).

