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Dat de soldaten van
mieren hun leven kunnen
opofferen om hun kolonie
tegen indringers te
beschermen, is bekend.
Het suïcidale gedrag is
evolutionair verklaarbaar,
want de dieren offeren zich
op voor de naaste familie:
mieren in een nest zijn
genetisch sterk verwant 
aan elkaar.
Toch blijft het verbazen hoe

ver de natuur kan gaan 
in de ontwikkeling van
kamika zegedrag.
Entomoloog Johan Billen
en zijn team van de 
K.U.Leuven rapporteren in
de Acta Zoologica dat een
mierensoort uit Borneo 
de grootste klieren ooit
beschreven in de mieren -
wereld heeft ontwikkeld,
en dat die dienen om
aanvallers te bewerken

met een kleverige
substantie die hen
verlamt.
De mierensoldaten offeren
bijna heel hun lichaam op
om er een reservoir voor
de stof van te maken. Bij
een aanval barsten ze
letterlijk open om de stof
vrij te zetten ter verdediging
van het nest. Ze sterven
bijna onmiddellijk na deze
kamikazedaad.

Sociologie
Geweld maakt beter
Nogal wat personen die oorlog hebben
meegemaakt, worden ‘betere mensen’.

Entomologie
Het nut van kamikazes

AFRIKAANSE OORLOG
Mensen worden coöperatiever,
maar ook ongeduldiger na een
zware oorlog.

‘Micro-organismen zijn microscopisch klein, maar vormen 
toch 60 procent van de levende massa op aarde.’

Gentechnoloog Guido Volckaert van de K.U.Leuven, in het blad Karakter.

Kennis Kort
Samengesteld door Dirk Draulans

H
et is opvallend dat
wanneer je tegen-
woordig door
Uganda of Rwanda

reist, je zelden het gevoel krijgt
dat die landen de voorbije
decennia het schouwtoneel van
vreselijke burgeroorlogen met
veel geweld zijn geweest. Het
lijkt alsof er nooit oorlog is
geweest. Nochtans voorspellen
vele modellen dat het genera-
ties lang kan duren voor een

maatschappij zich hersteld
heeft van een zware crisis.

Ontwikkelingseconoom
 Philip Verwimp van de Univer-
sité Libre Bruxelles heeft zich
met een aantal Nederlandse co l-
lega’s over deze problematiek
gebogen. Ze bestudeerden een
grote groep mensen in Burundi,
nog zo’n land dat de afgelopen
decennia met extreem geweld
en veel doden te maken heeft
gehad. Ze voerden enquêtes uit,
en experimenten met simulaties
in de economische sfeer.

Hun conclusies, gepubliceerd
in de American Economic
Review, liegen er niet om. 
De studie toont ondubbelzinnig
aan dat vele mensen die trau-
matiserende ervaringen hebben
meegemaakt, achteraf ‘beter’
zijn geworden. Beter betekent
in dit geval dat ze zich altruïsti-
scher en coöperatiever opstel-
len tegenover andere mensen.
De veranderingen van hun
gedrag zijn aanzienlijk groter
dan bij mensen die geen geweld
hebben meegemaakt.

De mensen waren wel wat
ongeduldiger geworden en ver-
toonden een grotere neiging om
risico’s te nemen, ook op finan-
cieel vlak, wat niet noodzake-
lijk een goede investering op
lange termijn is. Maar in het
algemeen besloot de studie dat
het niet zo is dat de naweeën
van een oorlog op een gemeen-
schap uitsluitend negatieve
effecten hebben. Pessimisme is
niet per definitie de goede stra-
tegie. Het is zelfs niet uitgeslo-
ten dat de gedragsveranderin-
gen als ‘permanent’ beschouwd
kunnen worden.

Er zijn ondertussen vergelijk-
bare observaties uit andere
vroegere oorlogsgebieden
gedaan, op verschillende conti-
nenten. Het lijkt dus een alge-
mene strategie te kunnen zijn.
Zelfs in Sierra Leone zijn er
ondertussen positieve correla-
ties gevonden tussen de mate
waarin iemand geweld onder-
vond en zijn politieke en socia-
le inzet. Misschien betreft het
een vorm van tegenreactie om
te vermijden dat er nog ooit
zoiets nefasts gebeurt. Mensen
die geweld hebben meege-
maakt, weten hoe erg het kan
worden als het eens fundamen-
teel tegenzit.

KAMIKAZEMIER Mieren kunnen van 
hun hele lichaam een reservoir voor 
een kleverige stof maken.
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