
W3WETENSCHAPDE STANDAARD
DONDERDAG 29 JANUARI 2009

per atoom

verschillende mensen aan het
dromen.
Natuurkundigen hebben intus-
sen in theorie een manier uitge-
dacht om ook in het echt aan der-
gelijke teleportatie te doen, door
gebruik te maken van het bizarre
kwantumverschijnsel van ver-
strengeling tussen elementaire
deeltjes. Daarbij wordt een mate-
riedeeltje op één plaats ‘destruc-
tief gescand’ terwijl op hetzelfde
moment elders een absoluut

identieke kopie van het deeltje
gemaakt wordt.
Nogal teleurstellend voor fans
van Star Trek is dat de echte tele-
portatie tot nu toe alleen lukte bij
afzonderlijke deeltjes, of anders
bij ionen over een microscopisch
kleine afstand. Dat het nu gelukt
is met een heel atoom tegelijk, en
dan nog een zwaar exemplaar als
ytterbium (in feite een Yb+ ion),
en dat over een afstand van een
meter, is een hele vooruitgang.
Een ytterbiumatoom bestaat uit
een kleine zeshonderd elementai-
re deeltjes. Dat is nog ver weg van
de zowat miljard maal miljard
maal miljard van kapitein Kirk,
maar het gaat in de goeie rich-
ting.

De onderzoekers, van de universi-
teit van Maryland, deden het
door de ‘kwantumtoestand’ van
het oorspronkelijke ytterbiumion
te ‘lezen’ en over te brengen op
een ‘blanco’ ytterbiumion dat
werd gereedgehouden aan de an-
dere kant van de proefopstelling.
Om kapitein Kirk op deze manier
over te brengen zou het dus nood-
zakelijk zijn om op de plaats van
bestemming een voorraad chemi-
caliën gereed te houden, met vol-
doende van alle nodige atoom-
soorten om de kopie van het li-
chaam mee op te bouwen.
Maar dat is nog steeds zéér verre
toekomstmuziek. Op wat kortere
termijn kan teleportatie mis-
schien diensten bewijzen in de
‘kwantumcommunicatie’, een
reeks technieken waarbij de won-
deren van de kwantumfysica be-
nut worden om op een zeer veilig
gecodeerde en moeilijk af te luis-
teren manier op afstand te com-
municeren.
De resultaten van het onderzoek
zijn gepubliceerd in het Ameri-
kaanse tijdschrift Science. (sts)
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BRUSSEL Of het nu museum-
conservatoren zijn, taxidermis-
ten, anatomen of ontwerpers van
kinderspeelgoed: als het gaat over
de gang van viervoeters als hon-
den of paarden, slaan ze de bal in
de helft van de gevallen mis. Noch-
tans is al honderdtwintig jaar ge-
weten hoe die beesten de ene poot
voor de andere zetten, foetert de
Hongaar Gábor Horváth deze
week in het vakblad Current Bio-
logy.
Dat gaat dus zó. Een stappende
viervoeter zet eerst zijn linkerach-
terpoot neer, gevolgd door links-
voor en vervolgens rechtsachter.
Hij eindigt met rechtsvoor, terwijl
ondertussen linksachter de bo-
dem al weer verlaten heeft, enzo-
voorts. Viervoeters verschillen al-

leen van elkaar in de timing van
de opeenvolging van deze stap-
pen. (Het schema geldt alleen
voor stap; voor draf, galop of snel-
galop kunnen andere pootvolgor-
den gelden.)
Er is een goeie reden waarom die-
ren hun poten in precies deze
volgorde achter elkaar optillen en
weer neerzetten, zegt Horváth,

die verbonden is aan de Eötvös-
universiteit in Boedapest: het ver-
leent ze een maximale stabiliteit.
Een stappende viervoeter houdt
met andere woorden te allen tijde
drie poten aan de grond, die met
elkaar een driehoek vormen. Hoe
dichter het zwaartepunt van een
honden- of paardenlijf zich bij het
centrum van deze driehoek be-
vindt, hoe stabieler de beesten

staan. Simpel, dus. En toch is de
kans om verkeerd afgebeelde stap-
pende viervoeters aan te treffen in
musea, kinderboeken en veteri-
naire handboeken ongeveer vijftig
procent, wat neerkomt op puur
toeval, schampert Horváth. 
In een kinderboek is het euvel nog
door de vingers te zien, vindt hij,
maar musea en handboeken zou-
den het wel bij het rechte eind ho-
ren te hebben. Zo moeilijk is dat
overigens niet: al in 1880 publi-
ceerde pionier Eadweard Muy-
bridge een handboek waarin de lo-
comotie van honden en paarden
haarfijn uit de doeken wordt ge-
daan.
Er is maar één uitzondering die de
regel bevestigt, aldus Horváth: in
Hollywoodfilms als Jurassic Park
en Lord of the Rings lopen de di-
nosaurussen, olifanten en andere
fantastische viervoeters precies
goed. Hulde, vindt hij, omdat hun
producenten adviseurs in biome-
chanica en locomotie hebben in-
gehuurd alvorens te beginnen
draaien. (hvde)

Hoe loopt een hond?
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Linksachter, linksvoor, rechts-
achter, rechtsvoor. Zo en niet
anders stappen de hond en het
paard.

NIET TE SMELTEN
Als een smid goud verhit, dan smelt het. Doet een weten-
schapper het, dan wordt het metaal juist harder, melden
Canadese experts. Het verhitten moet dan wel snel gaan:
met een miljoen maal miljard graden per seconde. © bn

HONGERDIEET GOED VOOR GEHEUGEN
Wie een derde minder calorieën eet, krijgt in ruil een
scherper geheugen, hebben Duitse diëtisten bij vijftig be-
jaarden vastgesteld. Voor u aan het lijnen slaat: de proef-
personen hielden er ook vitaminetekorten aan over. © pn

ZONSONDERGANGVERDUISTERING
In zuidelijk Afrika, Australië, Zuid-Oost-Azië en Indonesië
ging de zon maandag niet als bol, maar als sikkel onder. De
maan had zich tussen aarde en zon gemanoeuvreerd, met
een partiële zonsondergangsverduistering als gevolg. © afp

GESCHIEDENIS

DIRK VLASBLOM
ROTTERDAM Computerlin-

guïsten en moleculair biologen
hebben onafhankelijk van elkaar
onderzoek gedaan naar de ver-
spreidingsgeschiedenis van de
mens in het Stille Oceaangebied. 
De biologen keken naar de ver-
spreiding van verschillende stam-
men van de maagbacterie Helico-
bacter pylori. Zij kwamen tot de-
zelfde conclusie als de taalkundi-
gen, die een model maakten van
de taalverspreiding in het gebied:
zo’n 3.000 jaar geleden rolde van-
uit het huidige Taiwan een migra-
tiegolf in de richting van westelijk
Polynesië. Dit is een robuuste be-
vestiging van de heersende theo-
rie, meldt het vakblad Science. 
De talen van Polynesië behoren
tot de Austronesische taalfamilie,
met ruim duizend talen, onder
meer in Oost- en Zuid-Oost-Azië,

een van de grootste ter wereld. De
oorsprong van deze talen is om-
streden. De meest gangbare theo-
rie traceerde die naar het Taiwan
van 5.000 jaar geleden. Onder-
zoek van menselijk mitochondri-
aal DNA gaf geen uitsluitsel,
waarschijnlijk omdat genenover-
dracht heeft plaatsgevonden in de
koloniale tijd. Nu wordt die theo-
rie dus van twee kanten bevestigd.
De taalpsychologen Russel Gray
en Simon Greenhill en de compu-
terexpert Alexei Drummond, alle
drie verbonden aan de universi-
teit van Auckland, hebben de
menselijke kolonisering van Poly-
nesië met de computer gemodel-
leerd. Zij maakten daarbij gebruik
van een groot woordenbestand
van meer dan vierhonderd Aus-
tronesische talen. Het resultaat
was een talenstamboom, een sce-
nario van de verspreiding en af-
splitsing van deze talen. Voor de
chronologie maakten ze gebruik
van betrouwbaar gedateerde ar-
cheologische vondsten.
Volgens het scenario van Gray en
de zijnen ligt de oorsprong van de
Austronesische taalfamilie dus
inderdaad in Taiwan, waar ar-

cheologen 5.000 jaar oude sporen
hebben gevonden van menselijke
bewoning. Na een lange pauze be-
gon zo’n 3.000 jaar geleden vanuit
Taiwan een snelle migratiebewe-
ging richting Stille Oceaan. Twee-
honderd jaar later was westelijk
Polynesië gekoloniseerd. 
Na een tweede pauze volgde 1.500
jaar geleden een tweede golf,
waarbij centraal- en oostelijk Po-
lynesië werden bevolkt. Dit scena-
rio wordt ondersteund door on-
derzoek van vijftien moleculair
biologen onder leiding van Yos-
han Moodley van het Duitse Max
Planck Institut. De diverse stam-
men van de maagbacterie Helico-
bacter pylori zijn een afspiegeling
van de verspreidingsgeschiedenis
van de mens over de aarde. 
Moodley en collega’s analyseer-
den proeven van deze parasiet, af-
genomen bij inheemse volken in
de Stille Oceaan. Ook hun bevin-
dingen wijzen op een Taiwanese
oorsprong van de Polynesiërs en
de door hen geconstrueerde bac-
teriestamboom vertoont grote
overeenkomsten met de talen-
stamboom van Gray en co.
© NRC Handelsblad

Maagbacterie schrijft geschiedenis
De kolonisatie van het Stille
Oceaangebied is gereconstru-
eerd met behulp van een bac-
terie die maagkanker uitlokt.


