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Biologen ontdekten dat bacteriën met elkaar kunnen ‘pra-
ten’ door elektrische signalen uit te zenden. Het bijzonde-
re van deze manier van communiceren is dat verschillende 
soorten bacteriën zo informatie kunnen uitwisselen.

Bacteriën kunnen met elkaar communiceren. Dat doen ze 
met chemische signalen en wordt quorum sensing genoemd. 
Hiermee kunnen alleen bacteriën van dezelfde soort met 
elkaar ‘praten’. Een internationaal onderzoeksteam heeft nu 
echter aangetoond dat bacteriën van verschillende soorten 
ook informatie kunnen uitwisselen. Dat doen die bacteriën 
met behulp van elektrische signalen.  
De onderzoekers keken naar biofilm. Dat is een laag van 
allerlei bacteriën die zich met slijm vasthechten aan een 
oppervlak. De biologen ontdekten dat deze biofilm zich niet 
ongebreideld bleef uitbreiden, maar dat er elke twee uur een 
cyclus was van uitbreiding en inactiviteit. Als die periode van 
inactiviteit er niet was zouden de bacteriën in het midden 
geen voedingsstoffen krijgen. Om dat te voorkomen troffen 
die bacteriën maatregelen: ze communiceerden over hun 
voedseltekort naar bacteriën van andere soorten. Dat deden 
ze door bepaalde poriën (ionenkanalen) te openen. Hierdoor 
zonden ze positief geladen kaliumatomen uit. Omliggende 
bacteriën namen dat waar, legden hun stofwisseling stil en 
zonden zelf ook kaliumatomen uit, zodat er een ‘golf’ van 
elektrisch geladen atomen door de biofilm heen ging. Hier-
door wisten de bacteriën aan de rand dat ze moesten stoppen 
met hun stofwisseling, waardoor er voedingsstoffen naar het 
binnenste van de biofilm konden vloeien. Biologen wereld-
wijd staan versteld 
van deze ‘bacterie-
telegrammen’.

BACTERIE KAN  
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Voor computers geldt: hoe sneller, 
hoe beter. De huidige technologie 
kun je echter niet onbeperkt blij-
ven ontwikkelen. Er zijn grenzen. 
Daarom wordt er ook gekeken 

naar een alternatief: computers 
die met lichtsignalen werken.

Computerchips worden 
steeds sneller en kleiner, 

maar dat kan niet oneindig 
zo door blijven gaan. Op een bepaald 

moment kom je bij de grens van wat fysiek 
mogelijk is. De basisbouwstenen voor 
computerchips zijn transistors. Die kunnen 

‘aan’ staan en stroom doorlaten, of ‘uit’ 
staan, waardoor er geen stroom loopt. 
Gordon Moore, een van de oprichters van 
computerfabrikant Intel, voorspelde al in de 
jaren 60 dat het aantal transistors per chip 
elk jaar (later elke twee jaar) zou verdubbe-
len. Dat is omdat transistors steeds kleiner 
kunnen.  
Die zogenaamde wet van Moore gaat nog 
steeds op, maar begint dus tegen de grens 
van het haalbare aan te komen. Transistors 
in computerchips zijn momenteel zo’n 14 
nanometer groot (1 nanometer is 1 miljoen-
ste millimeter). Dat komt overeen met 70 
atomen silicium – het materiaal waar chips 
van zijn gemaakt.
Een nieuwe technologie kan echter 
uitkomst bieden. Door van elektrische 
signalen over te stappen op lichtsignalen 

kun je transistors maken die nóg sneller zijn 
dan de bestaande. Dat komt doordat licht-
deeltjes (fotonen) zo’n twintig keer sneller 
‘reizen’ dan elektronen. Dat betekent dat 
computers ook twintig keer sneller zouden 
kunnen worden. Met de huidige technologi-
sche ontwikkelingen zou het 15 jaar duren 
om dat te bereiken.
Voorlopig is het nog niet zo ver. De grootste 
uitdaging is om de licht-chips in de elek-
trische circuits in te bouwen. Vooralsnog 
zijn de gewone transistors beter dan de 
licht-transistors, maar de ontwikkeling 
gaat door. Experts verwachten dat er een 
moment komt waarop licht-chips de norm 
zullen worden.

   • WEET MEER:  
www.weet-magazine.nl/Bechly

ACTUEEL
TEKST • JAN VAN MEERTEN

Het komt voor dat wetenschappers gaan 
twijfelen aan de juistheid van de evolu-
tietheorie en overstappen naar ander 
gedachtegoed. Een daarvan is Günter 
Bechly. In het kader van 200 jaar Darwin richtte hij een ten-
toonstelling in ter ondersteuning van het evolutiemodel en 
ontdekte toen dat boeken over Intelligent Design zo slecht 
nog niet zijn…

Günter Bechly, een Duits fossielen-insectenkundige (paleo-en-
tomoloog), was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in natuur en 
wetenschap. Hij kwam uit een seculier gezin en promoveerde 
aan de Eberhard-Karls Universität. Daarna werkte hij in het Na-
tuurhistorisch Museum van Stuttgart. In 2009 organiseerde dit 
museum de grootste expositie van Duitsland om de geboorte 
van Charles Darwin te herdenken, wat toen twee eeuwen gele-
den was. Bechly werkte er vol enthousiasme aan mee. 
2009 werd ook het jaar dat Bechly begon te twijfelen aan de 
juistheid van de evolutietheorie. Dat kwam doordat hij 
de boeken las van Intelligent Design-voorstanders 
als Michael Behe en William Dembski. Aanvanke-
lijk hield hij dat nog geheim, maar in de jaren 
die volgden voerde hij privédiscussies met 
mensen uit de ID-beweging, zoals Stephen 
Meyer. In 2015 kwam Bechly er op zijn 
persoonlijke website openlijk voor uit dat hij 
een medestander van de ID-beweging was 
geworden.

VAN AGNOST NAAR CHRISTEN
Het grootste deel van zijn leven was Günter Bechly 
agnost. Hij liet dus in het midden of er een bovennatuur-
lijke macht bestaat en verdiepte zich slechts in ‘het tastbare’, de 
natuurwetenschappen. Maar er rees twijfel. Op zijn webpagina 
schrijft hij hierover: ‘Door mijn interesse in moderne natuurkun-
de – kosmologie, relativiteitstheorie en kwantummechanica 
– begon ik me te realiseren dat er fundamentele filosofische 
problemen zijn op het gebied van tijd, oorzakelijkheid (causa-
liteit) en de effectiviteit van wiskunde (…) Na meer dan tien 
jaar filosofisch/metafysisch zoeken naar een samenhangend 
wereldbeeld (…) werd ik eindelijk, als vijftiger, een toegewijde 
bekeerling van het katholieke christendom. Dat gebeurde na 
een paar lastige jaren waarin ik twijfelde, met korte perio-

des van geloof en ongeloof. Mijn bekering hield niet in dat ik 
maar blind in de Bijbel geloofde. Het was zuiver gebaseerd op 
redenatie en een voorzichtige, kritische evaluatie van proefon-
dervindelijk en historisch bewijs – bijvoorbeeld aangaande de 
betrouwbaarheid van de evangeliën en de historiciteit van de 
opstanding – en ook op filosofische argumenten’.

EXPLOSIES VAN LEVEN
In 2016 sprak Bechly op een Intelligent Design-congres in 
Cambridge (Engeland) over onderwerpen uit zijn vakgebied. 
Eén lezing ging over de grote gaten in het fossielenarchief en de 
plotselinge verschijning van complexe levensvormen in de aard-
lagen, zonder dat daarbij evolutionaire sporen van voorouders 
te zien zijn. De bekendste daarvan is de zogenoemde cambri-

sche explosie (www.weet-magazine.nl/cambrium). 
Maar Bechly noemde nog veel meer voorbeelden: 

de plotselinge verschijning van kaakvissen (De-
vonian Nekton Revolution), een ‘explosie’ aan 

insecten (Carboniferous Insect Explosion), 
veel nieuwe soorten zee- en landreptielen 
in het Trias (Triassic Explosion) enzovoort. 
Voor naturalisten zijn deze snelle ‘ver-
schijningen’ een groot probleem omdat de 

beschikbare tijd om al die nieuwe bouwplan-
nen te laten ontstaan voor evolutie veel te 

kort is. Het is alsof deze fossielen van complexe 
dieren plotseling in de aardlagen aanwezig zijn; 

van enig spoor van ‘minder ontwikkelde’ voorouders is 
geen sprake.

ACTIEVE ID’ER
Bechly treedt binnenkort in dienst bij ID-organisatie Discovery 
Institute en zal in Seattle gaan wonen om daar bij te dragen aan 
het onderzoek. Uitgaande van wat hij op het ID-congres in Cam-
bridge presenteerde, zal hij ongetwijfeld waardevolle bijdragen 
aan deze organisatie 
gaan leveren.
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Geologen beweren dat een enorme landmassa, bijna geheel verzonken in de 
zuidwestelijke Stille Oceaan, onderscheidend genoeg is om als apart continent 
te worden aangemerkt. Met vijf miljoen km² is Zeelandië het kleinste continent.

Geofysicus Bruce 
Luyendyk gebruikte
term Zeelandië in 1995,
toen men dacht dat aan drie 
van de vier voorwaarden was 
voldaan voor de status van continent.
Nieuwe studie met satelliet-
technologie en zeebodemkaar-
ten toont aan dat Zeelandië een 
groot aaneengesloten gebied is
en voldoet aan alle voorwaarden.
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Grote hoogte ten opzichte van 
omringend gebied.
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Karakteristieke geologie.
Aardkorst dikker dan omringen-
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Vastomlijnd gebied.

Meet 4,9 miljoen km², ongeveer 
tweederde van Australië.

Z E E L A N D I Ë

94% ligt onder water.
Is naar men aanneemt afge-

broken van oude supercontinent
Gondwana en gezonken toen de
grote krijtlagen werden afgezet.
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Verloren continent is erkenning nabij
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