Een wijsgerig-antropologisch onderzoek naar de rol van zelfbewustzijn en
empathie in de oorsprong en evolutie van moraliteit

Uitgangspunten: (a) Zich baserend op I. Kants conceptie van ‘autonome zelf-controle’ en D. Humes
en A. Smiths conceptie van een ‘onpartijdige toeschouwer’, stellen hedendaagse, in evolutie
geïnteresseerde (moraal)filosofen zoals Korsgaard (2006) en Kitcher (2006) dat het vermogen zich
bewust te zijn van de eigen (en andermans) motieven en deze in vraag te stellen en te beoordelen,
een sine qua non vormt voor moraliteit, resp. dat zelfbewustzijn noodzakelijkerwijs evolutionair
voorafging aan moraliteit. Daarnaast leggen (b) moderne moraalpsychologen zoals Haidt (2003) en
Moll et al. (2008) de nadruk op het belang van zgn. ‘zelfbewuste emoties’ (e.g. schaamte, schuld) en
‘ander-bewuste emoties’ (e.g. dankbaarheid, medelijden, woede) in de totstandkoming van morele
oordelen. En (c) de psycholoog Humphrey (2007) stelt dat het ontstaan van achtereenvolgens (1)
introspectief zelfbewustzijn en (2) zich via mentale ‘simulatie’ of ‘projectie’ in de plaats stellen van
een ander (i.e. perspectief-name, empathiseren, mindreading), de menselijke relaties
transformeerde tot een nieuw niveau van ‘wederzijdse waardering’ en de evolutie stimuleerde van
allerlei vormen van (niet tot genetisch-familiale verwantschap beperkt) ‘wederkerig altruïsme’ (cf.
Trivers 1971; Cosmides & Tooby 1992).
Doelstelling: De constructie van een geïntegreerd wijsgerig-antropologisch en
moraalwetenschappelijk model over de rol van zelfbewustzijn en empathie/mindreading in de
oorsprong en evolutie van moraliteit waarin (a) de bestaande moraalfilosofische visie op de rol van
zelfbewustzijn in moraliteit wordt verfijnd en onderbouwd door inzichten en onderzoeksresultaten
uit (b) de moderne moraalpsychologie en (c) de evolutionaire psychologie. Onderhavig project past
als zodanig binnen de huidige tendens in de naturalistische wijsgerige antropologie om de
moraalwetenschap te ‘naturaliseren’ (i.e. moraal- en evolutiepsychologisch te onderbouwen en
verfijnen), en derhalve binnen de werkzaamheden van mijn onderzoekseenheid en de gerelateerde
onderzoeksgroep The Moral Brain (zie FWO-voorstel: §1 van de wetenschappelijke uiteenzetting, en
tevens de delen over de Vlaamse expertise, over de eigen onderzoekseenheid, en over de nationale
en internationale context van het project). Wat nu volgt, is een (met het oog op een 2-jarig project)
ingekorte en herwerkte versie van de doelstellingen en planning (cf. §2, §3 en §4 in de
wetenschappelijke uiteenzetting in het FWO-voorstel). In een eerste fase zullen we een algemeen
theoretisch kader construeren over de rol van zelfbewustzijn in (de evolutie van) sociale cognitie en
gedrag (resp. empathie en altruïsme), om vervolgens in een tweede fase te focussen op de rol van
zelfbewustzijn en op zelfbewustzijn gestoelde empathie of mindreading in specifiek morele cognitie
en gedrag.
1e fase (8 maanden: mei – december 2010): De constructie van een evolutietheoretisch basiskader
dat de functionele rol van zelfbewustzijn in de evolutie van sociale cognitie en gedrag, resp. van
empathie en altruïsme, in kaart brengt (cf. §2 in de FWO-wetenschappelijke uiteenzetting). De
nadruk ligt op de evolutionaire transitie van (1) empathie zonder zelf/ander-bewustzijn (i.e.
emotionele besmetting of resonantie) als motiverende factor achter ‘verwantschapsaltruïsme’, i.e.
altruïsme tussen individuen met een hoge graad van genetische identiteit (Hamilton 1963), naar (2)
empathie met zelf/ander-bewustzijn (i.e. perspectief-name, mindreading, theory of mind) als
motiverende factor achter (niet tot genetisch-familiale verwantschap beperkt) ‘wederkerig altruïsme’

(Trivers 1971; Cosmides & Tooby 1992). Coördinatie: De doctoraatsbursaal wordt bijgestaan door
mijn evolutietheoretische expertise in het altruïsme- en empathie-onderzoek (Braeckman 2006;
Focquaert et al. 2008), door leden van mijn onderzoeksgroep waaronder J. De Schrijver (FWOaspirant over de evolutiepsychologie van altruïsme en empathie; De Schrijver 2009) en dr. F.
Focquaert (postdoc. FWO over de evolutiepsychologie van zelfbewustzijn en mindreading; Focquaert
& Platek 2007; Focquaert et al. 2008), en door copromotor prof. dr. J. Mertens (Vakgroep Biologie,
hoogleraar in de gedrags- en sociobiologie).
2e fase (16 maanden: januari 2011 – april 2012): Zoals hierboven uitgelegd in ‘uitgangspunten’ en
‘doelstelling’: de constructie van een geïntegreerd wijsgerig-antropologisch en
moraalwetenschappelijk model over de rol van zelfbewustzijn en empathie/mindreading in de
oorsprong en evolutie van moraliteit waarin (a) de moraalfilosofische visie op de rol van
zelfbewustzijn in moraliteit wordt verfijnd en onderbouwd door (b) inzichten en
onderzoeksresultaten uit de moraalpsychologie en door (c) de in vorige fase bestudeerde modellen
uit de evolutiepsychologie. Coördinatie: De doctoraatsbursaal wordt bijgestaan door mijn expertise
in de moraalwetenschap en de evolutiepsychologie (cf. Verplaetse et al. 2007, 2009), door leden van
mijn onderzoeksgroep waaronder dr. F. Focquaert (zie supra) en dr. L. Van Speybroeck (postdoc.
FWO), door copromotor prof. dr. J. Verplaetse (Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het
Recht, docent moraalfilosofie en moraalpsychologie), en tevens door de leden van de gerelateerde
en internationaal erkende onderzoeksgroep The Moral Brain (voorgezeten door Verplaetse en
mezelf; zie FWO-voorstel).
Methodologie: Literatuurstudie en theoretisch modelleren. De tussentijdse onderzoeksresultaten
worden ter evaluatie voorgesteld op lezingen en internationale colloquia en expert meetings –
waarvan we er een aantal zelf (co-)organiseren door onze verbondenheid met internationale
onderzoeksinstanties zoals The Moral Brain (themoralbrain.be), het Center for Evolutionary
Psychology (University of California, Santa Barbara) en de Human Behavior and Evolution Society
(hbes.com) (zie FWO-voorstel) – om vervolgens in artikelvorm ter publicatie te worden aangeboden
aan relevante internationale wetenschappelijke en filosofische tijdschriften met leescomité. De
gepubliceerde output vormt de basis van een doctoraal proefschrift (cf. FWO-voorstel).
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