
Persbericht Filosofische Kring Rozendaal 
 
De Filosofische Kring georganiseerd door Vrienden van de kerk te Rozendaal is weer 
op gang. Onder het thema: “Verstoring van de orde, hoe nu verder” worden vijf 
lezingen verzorgd door sprekers die zich verdiepen in de filosofische en 
maatschappelijke consequenties van die verstoring. 
De kring wordt gehouden in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15 6891CM 
Rozendaal. De eerste twee lezingen zijn al geweest. De volgende bijeenkomsten van 
de Kring wordt gehouden op maandagen 1, 15 en 29 november van 20.00 tot 22.00 
uur. Op 1 november 2021  Dr. L.Siffels, Radboud-universiteit, Nijmegen. Maandag 15 
november 2021 Prof. Dr  G. Buys, Vrije  Universiteit Amsterdam  Markt, moraal en 
ideologie in tijden van Corona. 29 november 2021 Dr. M.J.de Jongh, Ethiek Instituut, 
Universiteit Utrecht: De overheid en publieke goederen in de nadagen van Corona. 
 
Deelname aan één avond € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang. 
 
 
Samenvatting van de lezing van Dr Siffels op 1 november 2021 
Innovatie als het grootste goed: wat de Coronamelder laat zien over onze 
maatschappelijke morele discussie. 
Het is geruststellend om te geloven in vanzelfsprekende vooruitgang. Het geeft hoop 
om te denken dat uiteindelijk alles als vanzelf beter zal worden. We leven in een 
samenleving die niet alleen gelooft in dergelijke vooruitgang, maar het ziet als iets 
wat we moeten nastreven. Innovatie is een van onze belangrijkste morele waarden 
geworden. De prominente plek die innovatie in onze samenleving inneemt gaat 
echter wel ten koste van andere waarden. Dit hebben we kunnen zien tijdens de 
covid-pandemie, toen veel landen geloofden dat zij met het gebruik van apps de 
verspreiding van covid onder controle konden houden. Bij de ontwikkeling van deze 
contact-tracing apps is een brede maatschappelijke discussie gevoerd over wat voor 
vorm deze app moest krijgen, waarbij het leek te gaan over een afweging tussen 
onze gezondheid en onze privacy. Een weinig expliciete maar zeer aanwezige factor 
in deze discussie, was ons geloof in technologische innovatie en vooruitgang. We 
formuleerden het als een '21e-eeuwse oplossing', een moderne technologie die een 
uitweg kan bieden uit de lockdown. Deze innovatiedrang zorgde dat we andere 
waarden, zoals democratische waarden en zorg voor elkaar, uit het oog verloren. 
De ophemeling van innovatie is een onderdeel van een bredere verschuiving van de 
morele waarden die we herkennen in de gezondheidszorg. Grof gezegd lag er eerst 
een nadruk op autoriteit, zorg, hiërarchie en stabiliteit, en ligt er nu meer nadruk op 
gelijkheid, individuele keuzen en innovatie. Deze verschuiving is een gevolg van 
nieuwe technieken die een nieuwe verhouding tussen dokters, onderzoekers en 
patiënten veroorzaken. In deze lezing wil ik aandacht besteden aan de kansen en de 



risico's die deze verschuiving met zich meebrengt door goed te kijken naar onze 
maatschappelijke discussie over de Coronamelder en hoe we deze discussie beter 
zouden kunnen voeren. 

 Dr. L.Siffels 


