
 

Trillende lichamen, elektrische 

wezens 
 

 

De sprinkhaan landt op een zacht, roze eiland en kijkt even rond. 

Zijn rusteloze poten stoten tegen een soepele, slanke sensorische 

haar, maar er gebeurt niets. Ze botsen op een ander en een ander 

en een ander. En plotseling stort de hemel boven haar in. Een 

tweede roze kussen heeft zich met enorme snelheid over haar 

heen gelegd. De aanleiding was de aanraking van sensorische 

haren. De sprinkhaan bevindt zich nu in een zachte kooi. Ze kan 

door de in elkaar grijpende tanden op de zoom van de twee roze 

kussens kijken die zich hebben gesloten, maar ze kan er niet uit. 

Ze wringt zich zo hard als ze kan om zich te bevrijden, maar 

tevergeefs. Haar trillende lichaam blijft stoten tegen de zachte 

sensorische haren in de val, wat het volgende proces in gang zet. 

De kamer vult zich meer en meer met enzymen. Binnenkort 

Abonneer u op DeepL Pro om grotere bestanden te vertalen. 
Meer informatie vindt u op www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


wordt de sprinkhaan levend verteerd. De venusvliegenval krijgt zijn 

bloedmaaltijd. 

De angst voor vleesetende planten lijkt alleen maar natuurlijk. De 

venusvliegenval is beroemd omdat hij eruit ziet als een dier 

wanneer hij zijn val sluit, die even daarvoor nog openstond als een 

getande mond. (In feite is de val een blad met een gewricht.) Hij 

eet wat men "echt voedsel" zou kunnen noemen: Insecten zoals 

vliegen en sprinkhanen; het heeft ook het bijna magische 

vermogen van planten om zich met licht te voeden. Door dit proces 

heeft het plantenrijk alle suikermoleculen geproduceerd die ooit 

door ons lichaam zijn gegaan, evenals de zuurstof die we 

inademen en waaraan we letterlijk ons leven te danken hebben. 

Maar een bloedmaaltijd is interessanter. 

Hoewel de Venus vliegenvanger alleen maar doet wat wij allemaal 

doen, namelijk eten, roept deze scène een zekere delicate huiver 

op. Een dramatische rolwisseling vond plaats. Hoe kon een plant 

een dier zo fataal te slim af zijn? Het spreekt voor zich dat dit 

voortdurend op langzamere manieren gebeurt - planten zijn dieren 

voortdurend te slim af en zorgen ervoor dat insecten hen 

beschermen of hen helpen zich voort te planten[1] - maar wij 

zoogdieren hebben een duidelijke voorkeur wat timing betreft. We 

houden van een snelle overwinning. 

 
Een bloedmaaltijd is iets uitgesproken vampirisch, bedreigends. In de 

film Nosferatu (1922) ziet de wetenschapper Professor Bulwer een 

vliegenvanger een vlieg vangen. Zijn moorddadige mond klapt dicht, 

en er wordt een parallel getrokken met de prooi van de vampier. Het 

idee van een vleesetende plant zet een betrouwbare 

machtsverhouding op zijn kop: wij eten planten. Wat als planten ons 

zouden opeten 



zou kunnen? 

 
Venus vliegenvangers zijn de sterren onder de snelle planten; ze 

doen verschillende dingen die planten niet zouden moeten doen, 

althans niet in het verhaal dat wij over het hele plantenrijk hebben 

verspreid. We blijven geloven dat planten traag zijn, terwijl wij 

mensen slechts op een ander tijdvlak leven. Wij missen het geduld 

om hun dagelijkse bewegingen te herkennen, zoals hoe een jonge 

komkommerplant meerdere malen per dag zijn ranken in en uit rolt 

en heen en weer zwaait, wat in time-lapse bijna een dans lijkt. 

Planten zijn voortdurend in beweging, maar toch altijd bevroren op 

het moment dat wij ernaar kijken - waarbij de traagheid natuurlijk 

relatief is en afhankelijk van de duur van de waarneming. Een 

veertigjarige boom wordt veel groter dan een veertigjarige mens. 

Een bonenplant kan in een paar dagen zo groot worden als een kind 

van tien. Een Copou-boon kan een auto in een week overwoekeren. 

Dat is niet bepaald langzaam. 

We kunnen uit deze insinuatie van traagheid worden gehaald, zodat 

er een "empathische relatie met planten" ontstaat, waarover de 

wetenschapper Janet Janzen spreekt - bijvoorbeeld door Max 

Reichmanns film Das Blumenwunder (1926), waarin men in time-

lapse ziet hoe planten hun ranken slingeren en hun bloesems met 

sierlijke snelheid openen. Tussendoor tonen scènes menselijke 

dansers die op een plantaardige manier bewegen. De film gebruikt 

beelden van beweging om de kloof tussen plant en mens te 

overbruggen - een afstand waar onze taal de woorden niet voor 

heeft. [2] Dit zou kunnen worden gezien als een soort plantenutopie, 

wat suggereert dat de biologie consistent is in alle taxa, in de hele 

hiërarchie van levende wezens - we hebben misschien veel meer 

gemeen dan we denken. 



 
 

Het wonder der bloemen (regisseur: Max Reichmann), 1926, film still 

 

Maar voor het grootste deel wordt deze unheimische resonantie, 

evenals de diepe kloof tussen mensen en planten, bekeken in de 

vervormende spiegel van de horror. En voor dit genre leent The 

Venus Flytrap zich natuurlijk. 

De angst voor de gevoelige plant, zoals alle fobieën, is gebaseerd 

op de angst voor het onbekende. Aan het begin van de 20e eeuw 

gingen Europese intellectuelen er nog van uit dat planten diep inert 

waren. Het waren stenen die willekeurig groeiden. De mogelijkheid 

dat planten geen passieve, levenloze organismen waren, zoals de 

Scala Naturae suggereerde waarop de Europese ideologie was 

gebaseerd, maar dat het dynamische organismen waren met hun 

eigen gedragingen, motivaties en voorkeuren, kwam pas aan het 

licht met de komst van de moderniteit. De wetenschap ontwikkelde 

in die tijd een toenemende belangstelling voor het innerlijke leven 

van planten. Charles Darwin publiceerde tegen het einde van zijn 

leven verschillende boeken over het gedrag en de drijfveren van 

planten; hij merkte op hoe ze duidelijk 



doelbewust bewoog en hoe zij in real time leken te reageren op 

elke stimulans of hindernis waaraan hij hen blootstelde. [3] 

Naarmate meer en meer "exotische" plantensoorten en 

fruitvariëteiten in Europa werden ingevoerd vanuit de verste 

uithoeken van de geimperialiseerde wereldbol, ontstonden ook 

de eerste gedachten over het idee van invasieve soorten. Dat 

organismen van elders konden binnendringen en de bestaande 

biologische orde bedreigen, sloot aan bij het aanzwellende 

tromgeroffel van de vreemdelingenhaat op het continent. De 

plant als iets "vreemds" of "anders" kreeg een nieuwe betekenis. 
 

 

Werner Mantz, Studie, ca. 1929/30. Museum Ludwig, Keulen, ML/F 1979/1295 

 

Tegelijkertijd leverde de moderne vormgeving ruimtes op die 

nadrukkelijk vrij waren van de chaos van het plantenleven. Het 

moderne huis had minimalistische interieurs, gekenmerkt door 

strakke lijnen en vaak afgewerkt in gestort beton. Het schijnt dus 



dat deze interieurs meestal slechts een enkele cactus bevatten, als 

die er al was - langzaam groeiende, zelfvoorzienende, verticaal 

gedisciplineerde cactussen ontwikkelen zeker geen losbandige 

vormen. Veel andere planten zijn vooral begaafd in het opbreken 

van beton, op zoek naar poriën om in te groeien en scheuren te 

creëren door hun kracht. 

Planten dringen onze gebouwde omgeving binnen en doorbreken 

onze strakke lijnen. De ranken van een saaie, zwervende, 

octopusachtige plant zijn een duidelijke bedreiging voor 

minimalistische vormen. 

De dagelijkse invasie van menselijke infrastructuren door planten is 

even banaal als verrassend. Het doordringt nog steeds vele 

gebieden van het leven vandaag. Scheuten en wortels kunnen 

dwars door beton heen boren. Boomwortels "horen" en detecteren 

water dat door gesloten leidingsystemen stroomt en breken daarbij 

leidingen. Meer dan de helft van alle verstopte waterleidingen heeft 

waarschijnlijk deze oorzaak. [4] Duitsland, bijvoorbeeld, geeft naar 

schatting 28,4 miljoen euro per jaar uit aan het repareren van 

leidingen die door wortelgroei zijn beschadigd. [5]
 



 
 

Wortelgroei in een buisleiding 

 

Als een huis in een gematigde klimaatzone slechts een jaar of 

twee aan zijn lot wordt overgelaten, zullen planten het 

binnendringen. Uit de specie tussen de dakpannen en de 

dakshingles zullen groene boompjes ontspruiten. Paardenbloemen 

en varens zullen geleidelijk de randen van de balkontegels 

afbrokkelen. 

Na tien jaar zal het dak een bloeiende plantengemeenschap 

herbergen. Na vijftien jaar ben je geen eigenaar meer van het huis, 

zo vervallen is het. Het kan klaar zijn voor de sloop. Het is nu van 

de planten. In een tropisch klimaat, waar de snelheid van de 

fotosynthese vaak hoger is, gebeurt dit veel sneller. 

Zelfs een enkele rank van groen vlees die door het beton breekt, 

verruimt ons idee van planten als sessiel, verpletterbaar en 

onbeweeglijk. Een zacht iets zonder ogen of mond, dat een 

aanhoudende druk uitoefent op onze rigide grenzen, het enige wat 

tussen ons en het vuil staat - dat wordt verondersteld de strijd te 

winnen? Voor een gevoel van orde dat gericht is op de superioriteit 

van het menselijk vernuft, lijkt dat... 



zorgwekkend. Het komt bij ons op dat we misschien geen leiders 

zijn in deze zaak. Macht is een kwestie van perspectief. Dus 

misschien is het minimalisme van de moderne tijd slechts een 

illusie van controle, en zijn planten het corrigerende middel. 
 

 

Het interieur van het Colosseum in Rome 

 

Deze correctie hoeft echter niet gewelddadig of een bron van 

terreur te zijn. Het kan vruchtbaarder zijn als het komt als een 

herinnering die nederig maakt. Ik heb onlangs het Colosseum in 

Rome bezocht. Het was mijn tweede bezoek, dus mijn 

bewondering voor het bouwwerk was voldoende uitgewerkt om 

andere, kleinere dingen op te merken. Vanaf een beveiligd 

uitkijkplatform keek ik een paar meter naar beneden in het 

labyrintische gangenstelsel waar ooit slaven onder een lang 

vervallen hefplatform hurkten om kooien met wilde dieren en 

decoratieve bomen door valluiken op de vloer van de arena te 

hijsen. Vandaag blijven alleen de muren van de labyrintische 

gangen ervan over. Ik stond daar met 



tien of twintig andere toeristen. Het was verboden om de constructies 

onder ons te betreden. Terwijl onze gids sprak, staarde ik naar de 

vele groene dingen die aan de oude muren kleefden. Ze hadden het 

inreisverbod overtreden om schaamteloos de littekens in de 

kalksteen te koloniseren. Een klein plantje groeide vrolijk in bijna 

elke porie. Kleine gele bloesems op tere stelen staken uit tussen 

lichtgroene kussens van mos. 

Voor de planten was het Colosseum niets meer dan een nuttig 

substraat. Vanuit hun perspectief zijn de paar honderdduizend jaar 

dat de mens bestaat even betekenisloos als het bewijs van hun 

genialiteit. Planten doen al minstens twee miljard jaar langer aan 

fotosynthese dan de homo sapiens ademt. 

Angst voor de gevoelige plant is een terugkerend thema in de 

media op dit moment. De wortel van deze angst is, even 

hardnekkig als voorspelbaar, het onbekende. Maar er is een niveau 

voorbij het onbekende dat ons nog meer ongemak bezorgt: het 

gevoel dat er iets is dat we kennen maar niet kunnen benoemen. 

Het latente gevoel dat er iets meer is - iets waarvoor de cultuur 

geen verklaring heeft. 

Schrijven gaat vaak over deze discrepantie: schrijvers gebruiken 

woorden om gevoelens te bevatten waarvoor geen taal bestaat. 

Maar zelfs hun beste resultaten zijn slechts een symbool van iets 

waarachtigers. De Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector schreef 

vaak over haar verlangen om met haar schrijven eindelijk tot de 

kern door te dringen en er een kloppend hart uit te halen. Zij wilde 

"het symbool van een ding verenigen met het ding zelf". 

Misschien ligt de reden voor ons onvermogen om "het symbool van 

een ding met het ding zelf" te verenigen in de fragmentatie... 



van onze betekenissystemen: We begrijpen nog niet hoe de dingen 

in de wereld in elkaar grijpen. We voelen nog niet de eenheid van 

alle kennis, zelfs niet van de basis. We weten niet of planten nu 

"levend" zijn op dezelfde manier als wij denken dat we leven - 

levend voor elkaar en voor onze omgeving. Zouden we meer ware 

betekenis aan taal kunnen toekennen als we dat wisten? Als we de 

lege plekken kunnen invullen? Onze relatie met de natuur is 

doordrongen van een gevoel van onbegrip. We hebben een reeks 

losse feiten: Planten groeien, denken we. Er is iets approximatiefs 

aan onze kennis, en iets onnauwkeurigs aan onze woordenschat. 

Het spreekt dan ook vanzelf dat onze taal er niet in slaagt het gevoel 

van levendigheid dat we in ons lichaam voelen en de realiteit van 

alles wat we waarnemen maar niet kunnen benoemen, 

daadwerkelijk over te brengen. 

Maar terug naar de Venus vliegenvanger. Zoals elektrisch licht 

rond 1900 het moderne leven begon te veranderen, zo heeft de 

studie van biologische elektriciteit ons begrip van menselijk en 

dierlijk leven veranderd. We zijn allemaal bezield door dit bijna 

mystieke ingrediënt. En, zoals de wetenschap heeft ontdekt, 

geldt dit ook voor Venus vliegenvangers. 

Elektriciteit is een sluwe kracht. Het leeft niet als zodanig, maar het 

is vaak het beste teken van leven. Het is een substituut voor 

levendigheid - of misschien is het de levendigheid zelf. Elektriciteit is 

betrokken bij elk aspect van ons leven. Het conditioneert ons 

vermogen om te bewegen, te denken en te ademen. Het heeft geen 

polsslag, maar de polsslag heeft het; meer precies, zonder 

elektriciteit zou er helemaal geen polsslag zijn. Hoe noem je iets dat 

op zichzelf niet echt leeft, maar ook zeker niet inert is? De 

theoreticus Jane Bennet noemt het vibratie (levendigheid). Dat 

spreekt me aan. Elektriciteit heeft zijn 



eigen vibratie. Het maakt ons mogelijk. 

 
Elektriciteit maakt ook planten mogelijk. Vanuit een bepaald 

perspectief is een plant een zak voor water - of beter gezegd, een 

huidachtig celmembraan waarop een stromende waterige vloeistof 

druk uitoefent. (Dat geldt trouwens ook voor mensen.) Door deze 

structuur zijn planten uitstekende elektrische geleiders. Elektrische 

impulsen reizen met hoge snelheid door het plantenlichaam. Maar 

kunnen planten deze elektriciteit gebruiken zoals wij dat doen om 

de wereld te begrijpen en erop te reageren? Om te bewegen, te 

groeien en berichten te sturen naar hun periferie? Terwijl in het 

menselijk lichaam de meeste elektrische impulsen door de 

hersenen worden gestuurd en daar als informatie naartoe worden 

gestuurd, hebben planten zo'n orgaan niet. Hoe kan het dan dat 

elektriciteit signalen doorgeeft en betekenis ontleent aan inputs, 

zelfs zonder hersenen? Wetenschappers werken momenteel hard 

aan een antwoord op deze vraag. 

Het is vrijwel zeker dat zij iets geheel nieuws zullen ontdekken - een 

nieuw systeem waarmee een levend wezen zijn talloze onderdelen 

organiseert tot een samenhangend geheel, waardoor wij nog verder 

verwijderd raken van het primaat van de hersenen dat de mens 

vandaag de dag aanneemt. 

Raak de huid van je wang aan. Voel deze aanraking zowel op je 

vinger als op zijn landingsplaats op je gezicht. Dit gevoel wordt 

opgewekt door elektriciteit, door een ingewikkelde kettingreactie die 

begint bij de cellen op je vingertop en wang en helemaal naar je 

hersenen gaat en weer terug. In het menselijk lichaam werkt 

elektriciteit als volgt: In rust hebben onze cellen een zwakke 

negatieve lading. In het plasma tussen de cellen zweven 

elementen met een positieve lading - natrium, magnesium, 



Kalium en calcium ionen. Dit zijn onze elektrolyten. Als cellen worden 

aangeraakt, openen ze sluizen in hun membranen om ionen door te 

laten. Denk bijvoorbeeld aan sluisdeuren in kanalen die water in en 

uit laten stromen. Als de ionen binnenstromen, verandert de lading 

van de cellen plotseling van negatief naar positief. Deze explosieve 

omkering van elektrische lading wordt een actiepotentiaal 

genoemd. Dit zet ook de impuls in de naburige cellen in gang om 

de sluizen te openen en ionen door te laten, waardoor ook deze 

cellen worden geëlektriseerd. Deze kettingreactie verloopt snel en 

geeft informatie door met behulp van de elektrische stroom die van 

de geprikkelde cellen in de vinger en de wang naar de hersenen 

loopt en weer terug. Bijna al onze cellen kunnen elektriciteit 

opwekken. Spieren zijn elektrisch actief op elk moment dat ze 

samentrekken en ontspannen; elektriciteit maakt hun bewegingen 

mogelijk. Hetzelfde geldt voor de gladde spieren rond onze 

bloedvaten, die zich verwijden en samentrekken om het bloed door 

het lichaam te laten stromen. En onze hersenen zijn natuurlijk ook 

heerlijk elektrisch, waardoor we ons bewust worden van de delicate 

aanraking op onze wang voordat we tijd hebben om na te denken 

over hoe die aanraking aanvoelt. 

Maar wat gebeurt er als de elektriciteit afneemt? Als je mensen 

onder narcose brengt, reageren ze niet meer op aanraking. Als je 

het lichaam van een verdoofd persoon aanraakt - of open snijdt 

met een scalpel - genereert dat geen... 

dezelfde golf van kleine elektrische signalen die dit onder normale 

omstandigheden zou veroorzaken. De medicijnen verstoren onze 

actiepotentialen. En toen onderzoekers venusvliegenvallen onder 

algehele narcose brachten - door ze in te sluiten in glazen 

containers en diethylether aan de lucht binnenin toe te voegen - 

reageerden de planten ook niet meer op aanraking. Hun vallen 

sluiten 



voelen niet langer hoe veel van hun sensorische haren worden 

aangeraakt. De onderzoekers die dit experiment voor het eerst 

uitvoerden, stelden ook vast dat de vallen binnen een kwartier na 

beëindiging van de ethertoevoer weer normaal werden. [6]
 

Het raadsel van de elektriciteit van planten doet denken aan andere 

raadsels: fysiek, menselijk. Het circuit van onze elektrische 

hersenen is zo ingewikkeld dat het nooit volledig in kaart is 

gebracht. Het doet ook denken aan het raadsel van het 

mechanisme waarmee anesthesie op verbazingwekkende wijze 

onze circuits kan uitschakelen zonder ons volledig uit te schakelen. 

We weten nog steeds niet hoe anesthesie werkt, maar we weten 

heel goed dat in de menselijke hersenen het patroon waarin 

elektrische impulsen stromen lijkt te veranderen. Wanneer iemand 

onder narcose wordt gebracht, nemen zijn hersengolven af, wat 

leidt tot een algemene afname van activiteit. Het lijkt erop dat de 

informatiestroom vertraagt of helemaal stopt. 

Voor sommige wetenschappers is de aanwezigheid van bewustzijn in 

de eerste plaats herkenbaar aan het tegendeel ervan - aan het feit 

dat men bewusteloos kan worden geslagen. 

Een van de eerste onderzoeken naar plantenelektriciteit werd 

uitgevoerd door bioloog, natuurkundige, botanicus en science fiction 

schrijver Jagadish Chandra Bose in Calcutta (nu Kolkata), India, in 

het begin van de 20e eeuw. Net zoals elektriciteit moderne interieurs 

begon te verlichten, begonnen de experimenten van Bose aan te 

tonen hoe elektriciteit in lichamen werkt. 

Bose is vooral bekend als pionier van de microgolftechnologie en 

als een van de uitvinders van de radio. Hij werd in 1858 in Calcutta 

geboren, ging in Engeland studeren en publiceerde al vroeg een 

artikel over draadloze transmissie in de Proceedings of the 

National Academy of Sciences, een van de meest prestigieuze 

wetenschappelijke tijdschriften tot nu toe. Hij werd gekozen in de 



Hij werd geridderd en in 1920 verkozen tot lid van de Royal 

Society. Hij was ook de eerste Indiase houder van een Amerikaans 

octrooi. Maar Bose had ook een passie voor planten. 

In de jaren na zijn belangrijke doorbraken in het 

microgolfonderzoek begon Bose te experimenteren met planten. 

Hij sloot elektrische sondes aan op verschillende groenten en 

beweerde een "doodskramp" te registreren in de vorm van 

verhoogde elektrische activiteit. Voor de toneelschrijver George 

Bernard Shaw sloot hij een koolkop aan op een voltmeter. Toen de 

kool in kokend water werd gegooid, zou Shaw geschokt zijn door 

de elektrische "twitches". Shaw was overigens vegetariër. 

Bose ontdekte ook dat de Venus vliegenvanger een elektrisch 

signaal produceert voordat zijn val sluit. De Engelse 

wetenschapper John Burdon-Sanderson had in 1873 voor het 

eerst de elektrische signalen van Venus vliegenvangers 

geregistreerd. Telkens wanneer een vlieg op het blad van de val 

landde, sloeg de wijzer van de galvanometer uit. Maar Bose zette 

zijn onderzoek voort; hij bekeek de elektrische respons van 

individuele plantencellen met een meetsysteem van micro-

elektroden dat hij zelf had ontwikkeld - enkele jaren voordat 

wetenschappers* de eerste micro-elektrode-metingen van 

individuele neuronen bij dieren verrichtten. Hij observeerde hoe 

de elektrische spanning in individuele plantencellen veranderde 

wanneer ze werden geprikt of anderszins gestimuleerd en 

duidelijk reageerde op aanraking. Een paar jaar later, in 1928, 

schreef hij over 

"plantenzenuwen" en beweerden dat ze zich gedroegen als 

synapsen. [7] In die tijd werden de eerste verklaringen van het 

zenuwstelsel van dieren gepubliceerd, hoewel de term 

"neuron" zou pas later worden bedacht. 



Planten, besloot Bose, moeten een zenuwstelsel hebben. Hij was 

ervan overtuigd dat hun elektrische impulsen verantwoordelijk 

waren voor de aansturing van de meeste plantenfuncties, zoals 

groei, fotosynthese, beweging en reacties op verschillende 

omgevingsinvloeden - zoals licht, warmte en gifstoffen. "De 

resultaten van het onderzoek dat ik de afgelopen vijfentwintig jaar 

heb verricht," schreef Bose, "bewijzen de generalisatie dat het 

fysiologische mechanisme van de plant identiek is aan dat van het 

dier." [8]
 

 
Dit is niet helemaal waar - de cellen van planten zijn anders dan 

die van dieren, en planten hebben eenvoudigweg geen synapsen. 

Maar Bose beschreef zijn bevindingen als 

"Generalisatie", en als je echt generaliseert, had hij natuurlijk gelijk. 

De lichamen van planten en dieren functioneren wellicht volgens 

vergelijkbare basisprincipes wat elektriciteit betreft. 

Meer dan een eeuw na Bose wordt elektriciteit uit planten een 

belangrijk onderzoeksgebied. De wetenschap herziet enkele 

vroege onderzoeken naar elektriciteit, maar deze keer met betere 

instrumenten. Het blijkt dat planten zeer elektrische wezens zijn; 

bijna alles wat zij doen gaat gepaard met meetbare elektrische 

signalen, actiepotentialen genaamd, net als de menselijke hartslag. 

Planten gebruiken dezelfde neurotransmitters als wij om informatie 

door hun lichaam te sturen. Sommige onderzoekers achten dit 

bewijs voldoende om af te leiden dat planten een zenuwstelsel 

hebben. Zij stellen dat de definitie van zenuwstelsel moet worden 

verruimd tot het vaatstelsel van het plantenlichaam, dat een 

elektrisch geleidende vloeistof bevat. [9] Als iets gaat als een 



Eend en kwaakt als een eend, misschien moeten we het een eend 
noemen. 

 
Het geval van de Venus vliegenvanger wordt momenteel opnieuw 

onderzocht. Rainer Hedrich, Jennifer Böhm en Sönke Scherzer, 

wetenschappers van de Universiteit van Würzburg, bevestigden in 

2016 elektroden op Venus flytraps. Verschillende flexibele haren 

zitten op het oppervlak van de scharnierende vallen; het 

onderzoeksteam stelde vast dat een elektrisch signaal - een 

actiepotentiaal - door de cellen bewoog en duidelijk zichtbaar was 

op het scherm als een actiepotentiaal wanneer een sensorische 

haar werd gestimuleerd, zoals Burdon- Sanderson al in 1873 had 

waargenomen. Maar het Duitse team ging nog een stap verder en 

ontdekte dat Venus vliegenvangers hun sensorische haren 

gebruiken om te tellen. Nadat de eerste sensorische haar is 

aangeraakt, wacht de plant twintig seconden. 

Als een tweede haar wordt aangeraakt binnen deze twintig 

seconden, - knal! - slaat de val dicht. De Venus vliegenvanger lijkt 

de eerste prikkel van een sensorische haar op te slaan in zijn 

geheugen, althans voor korte tijd, en te wachten op de volgende. 

Wanneer de haren vijf keer snel achter elkaar worden aangeraakt, 

beginnen enzymen in de val te stromen en begint de vertering. Dit 

is een briljante strategie omdat het ervoor zorgt dat de val alleen 

sluit over een levende, kronkelende prooi en deze moeite niet doet 

voor bijvoorbeeld een gevallen blad. De haren zijn dus 

mechanosensorische hefbomen: ze brengen een elektrisch signaal 

op gang. Het onderzoeksteam bevestigde dit door de planten milde 

elektrische schokken te geven zonder de sensorische haren aan te 

raken. Met twee elektrische schokken binnen twintig seconden sloeg 

de val telkens dicht. Na vijf pieken begon de spijsvertering zoals 

gewoonlijk. Dit is het meest levendige voorbeeld van 

aanraakgevoeligheid van planten, waarbij elektriciteit de reactie van 

de plant activeert. Deze ontdekking voedt discussies onder botanici 

en filosofen 



over wat het betekent dat een plant kan tellen en dus impliciet kan 

onthouden. [10]
 

 

 

Registratie van actiepotentialen op het oppervlak van een vliegenvanger tijdens de vangst van een 

krekel. Het bovenste deel (rode kader, vergroot in het onderste paneel) toont de eerste zeven 

actiepotentialen die leiden tot de vangst van de prooi en het begin van de vertering. De foto toont een 

Venus vliegenvanger met een oppervlakte elektrode. 

 

Veel over de zenuwstelsel-achtige signalen van andere planten (en 

andere delen van de Venus vliegenvanger) is nog onduidelijk. Hoe 

leidt een elektrisch signaal dat in één deel van de plant wordt 

geactiveerd tot een verandering in een heel ander deel? En hoe 

wordt dit signaal omgezet in actie zonder hersenen? Tot nu toe is 

dit onbekend. Hier bereikt onze verbeelding haar grenzen. Wat zou 

het betekenen als planten een soort zenuwstelsel hadden maar 

geen hersenen? Het is moeilijk je een gevoelig wezen voor te 

stellen dat geen centraal zenuwstelsel heeft. Sommige 

wetenschappers hebben getheoretiseerd dat planten een soort 

netwerkintelligentie hebben en collectief kunnen handelen dankzij 

een gedecentraliseerd verwerkingssysteem. Dit is een nieuw 

onderzoeksgebied dat intellectueel moeilijk te vatten is. Planten 

nemen al "de 



rand van de rand, een gebied van absolute duisternis", zoals de 

filosoof Michael Marder schreef. [11] Zij zijn de ultieme Ander; onze 

fylogenetische ontwikkeling is zo lang gescheiden geweest dat wij 

evolutionair gezien nauwer verwant zijn aan schimmels dan aan 

planten. Toch zijn er bepaalde overeenkomsten tussen onze 

systemen en die van hen. De genialiteit van de evolutie uit zich 

evenzeer in ons lichaam als in dat van hen. 

 
Planten hebben natuurlijk geen hersenen of oren of huid - althans 

niet in de dierspecifieke zin die deze woorden oproepen. Maar ze 

nemen wel beslissingen, horen en voelen; daarom vind ik het 

nuttig om deze woorden als een soort steno te gebruiken, omdat 

ze tenminste de juiste symbolen in onze verbeelding oproepen. 

Onze taal heeft tenslotte grenzen. In zijn boek Alien 

Phenomenology beschouwt filosoof Ian Bogost de manieren 

waarop men zich kan voorstellen hoe het is om een niet-menselijk 

ding te zijn. 

Natuurlijk kunnen we alleen onze eigen ervaringen nauwkeurig 

beschrijven en misschien nog het minst die van niet-mensen. 

"De enige manier om een fenomenologie van het vreemde in 

letterlijke zin uit te oefenen," schrijft Bogost, "is door analogie." [12] 

De analogie die we hebben is onszelf. Maar als we erkennen hoe 

plantenlichamen informatie verwerken, met woorden als 

"zenuwstelsel" 

gebruik, is dit misschien meer dan alleen maar analogie maken. Het 

is misschien een meer letterlijke keuze: onze biologieën zijn 

misschien niet zo structureel verschillend. Misschien hebben 

degenen onder ons die gevormd zijn door de klassieke Europese 

ideologie het gewoon nog niet begrepen. 

Dit kan echter ook anders zijn. In feite vinden niet alle culturen het 

idee van een plantaardige intelligentie zo moeilijk te begrijpen. 

Bijna alle inheemse volkeren in de wereld hebben een nauwere 



relatie met planten en erkennen hun gevoel, ook al is het een 

biologisch mysterie. Veel culturen kennen persoonlijkheid toe aan 

planten; mensen zijn volgens deze opvatting gewoon een ander 

soort mensen. Mensen en planten zijn vaak letterlijk verwant: De 

Canela, een groep inheemse volkeren in Brazilië, nemen planten op 

in hun familiestructuren. [13] Tuinders zijn ouders, bonen en 

pompoenen zijn hun kinderen. In Plants Have So Much to Give Us, 

All We Have to Do Is Ask, een verzameling traditionele Anishinaabe 

leringen over planten, schrijft Mary Siisip Geniusz dat de voorrang 

van planten centraal staat in het begrip van hun samenleving in het 

Grote Merengebied. Planten zijn de "tweede broeders" van de 

wereld, op de tweede plaats na de 

"oudere broer" krachten van wind, rots, regen, sneeuw en donder 

werden geschapen. Het plantenleven is afhankelijk van de oudere 

broeders, terwijl de planten al het leven ondersteunen dat na hen 

is geschapen. Dieren zijn de "derde broeders", afhankelijk van de 

elementen en planten. De mensheid is het "jongste broertje"; de 

mens is het laatst geschapen levende wezen. Alleen mensen 

hebben de andere drie broers nodig om op een of andere manier te 

overleven. Dit is een vrij grondige omkering van wat degenen 

onder ons van overwegend Europese afkomst hebben leren 

geloven. "Mensen zijn niet de meesters van deze aarde," schrijft 

Geniusz. "Wij zijn de baby's in onze familie. Wij zijn de zwaksten 

omdat wij het meest afhankelijk zijn."[14]
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