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Preprint 

T. van Willigenburg, Ethiek: Denken tegen het vooroordeel; Over verborgen moralismen en 

rationaliteit, Utrecht, Stichting Socrates, 1997; 35 pp., geen prijsopgave, geen ISBN. 

Inaugurele rede, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar in 

de ethische aspecten van de gezondheidszorg, in relatie met de humanistische levens- en 

wereldbeschouwing bij de Faculteit Geneeskunde en de Faculteit Wijsbegeerte van de UvA, 

vanwege de Stichting Socrates, de wetenschappelijke stichting van het Humanistisch 

Verbond. In deze heldere rede pleit Van Willigenburg voor de cognitieve status van morele 

oordelen. Hij ziet morele opvattingen als kennisclaims, die waar of onwaar zijn. Hij richt zich 

echter tegen elk natuurberoep, ook dat in aristotelische zin. Hij keert zich derhalve tegen de 

afwijzing van postmenopauzale IVF als tegennatuurlijk, waarmee hij het belangrijkste 

argument tegen postmenopauzale IVF verwerpt. Het verbaast daarom niet, dat hij deze 

behandeling moreel acceptabel acht (hoewel hij vraagtekens zet bij de publieke financiering 

ervan). Mijn voornaamste bezwaar tegen Van Willigenburgs standpunt is, dat de argumenten 

die hij inbrengt tegen een aristotelisch natuurberoep (de natuur zelf is soms niet eenduidig, 

zodat men tot tegengestelde prima facie morele oordelen kan komen, en het natuurberoep is 

vaak gebruikt als argument voor morele vooroordelen) zich mutatis mutandis ook keren 

tegen de cognitieve status van morele oordelen überhaupt. Deze interne spanning in het 

verdedigde standpunt maakt Van Willigenburgs afwijzing van het morele relativisme niet erg 

overtuigend. 
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