
etenschap

en romantiek lijken op het eerste gezicht
onverenigbare categorieën. De romantici,
zo wil het standaardbeeld, plaatsten de
verbeelding en het gevoel boven de kille
en verstikkende rede. De Britse dichter
John Keats sprak van ‘cold philosophy
[that] will clip an angel’s wing / Conquer
all mysteries by rule and line / Empty the
haunted air, and gnomed mine — /
Unweave a rainbow …’ 

Dit beeld van botsende culturen wordt
niet gedeeld door Richard Holmes, voor-
malig hoogleraar biografische studies
aan de Universiteit van East Anglia. In
zijn recente boek The Age of Wonder wijst
Holmes nadrukkelijk op de nauwe ban-
den tussen Britse wetenschappers en
schrijvers in het tijdperk van de roman-
tiek. Die banden waren veelal gebaseerd
op gedeelde waarden en fascinaties. Een
sleutelbegrip daarin is het onvertaalbare
‘wonder’ uit de titel: een combinatie van
ontzag, bewondering en verwondering.
De auteur situeert zijn ‘age of wonder’
tussen de wetenschappelijke reizen van
James Cook en Charles Darwin, oftewel
tussen 1768 en 1831.

Holmes was vooral bekend als bio-
graaf van de romantische dichters Percy
Shelley en Samuel Coleridge. Het was de
innige vriendschapsband tussen Cole-
ridge en de Britse chemicus Humphrey
Davy die hem ertoe bracht een boek te
schrijven over wetenschap in het tijdperk
van de romantiek. Het resultaat is een
reeks biografische schetsen die op inge-
nieuze wijze tot een geheel zijn verbon-
den. De verbindende schakel is Joseph
Banks, patriarch van de Britse weten-
schap. In zijn jonge jaren reisde Banks
met Captain Cook de wereld rond als
natuuronderzoeker en antropoloog avant
la lettre. Hij belichaamde precies de
eigenschappen die we terugvinden bij
Holmes’ andere hoofdpersonen: nieuws-
gierig, opmerkzaam, onverschrokken,
verwachtingsvol, en ten diepste eenzaam.

Die andere hoofdpersonen zijn, behalve
Davy, het astronomenduo William en
Caroline Herschel, de ontdekkingsreizi-
ger Mungo Park en een reeks pioniers van
de ballonvaart. Allen werden zij op zeker
moment ontdekt en ondersteund door

de oudere Banks, inmiddels voorzitter
van de Britse Royal Society. Een ander ver-
bindend element zijn de romantische
dichters Keats, Shelley en Coleridge, die
als een Grieks koor de ontdekkingen van
de hoofdfiguren becommentariëren in
hun poëzie.

Mede door zijn biografische aanpak
slaagt Holmes er uitstekend in de begees-
tering van de verschillende onderzoekers
voor hun onderzoeksobject invoelbaar
te maken. Als lezer raak je echter vooral
 gefascineerd door de wetenschappers
zelf, die door de auteur op onnavolgbare
wijze tot leven zijn gebracht. Elk van de
geschetste levens kenmerkt zich door een
overmaat aan bizarre (en soms ronduit
hilarische) voorvallen, tragiek, heroïek
en, niet in de laatste plaats, mysterie. Het
boek is terecht juichend ontvangen en
bekroond met prestigieuze prijzen, waar-
onder de Royal Society Prize for Science
Books.

Holmes waagt zich niet aan algemene
beschouwingen of analyses. De grote
kracht van The Age of Wonder is gelegen
in de inkijkjes die de auteur ons verschaft
in de binnenwereld van de hoofdperso-
nen. Holmes heeft een scherp oog voor
subtiele, maar veelzeggende details. Tege-
lijkertijd onthoudt hij zich van specula-
tieve psychologische duidingen, waar-
door een deel van het innerlijk raadsel
intact blijft. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de geestestoestand van de jonge Banks,
die door zijn verblijf in Tahiti zodanig ver-
anderd was dat hij nauwelijks meer kon
aarden in zijn thuisland, zodat hij zijn
relatie met zijn beoogde echtgenote op
bruuske wijze beëindigde. Even intrige-
rend is de wederzijdse obsessie waarin de
jonge Davy en de vrouw van zijn Bristolse
broodheer elkaar lange tijd gevangen
hielden. Maar het meest roerend nog is
de ingetogen, maar daardoor niet minder
aangrijpende wijze waarop de gedoemde
Assepoester Caroline Herschel haar lot
in de schaduw van haar beroemde(re)
broer William onderging.

Een in het oog springende overeen-
komst in deze levensbeschrijvingen is de
ware doodsverachting die de hoofdfigu-
ren aan de dag legden bij hun onderzoe-
kingen. Dat gold niet alleen de ontdek-
kingsreizigers en ballonvaarders, met wie
het veelal verkeerd afliep. William Her-
schel werd meermalen op een haar na
verpletterd bij het demonteren van de
meer dan duizend kilo wegende spiegel
van zijn reusachtige telescoop. Carolines
been werd in het nachtelijk duister door-
boord door een metalen haak. Er werd
geen arts geraadpleegd; zij verpleegde
zelf de wond. Davy, geïnteresseerd in de

medische toepassingen van nieuw ont-
dekte gassen, probeerde die eerst op zich-
zelf uit. Een proef met het inhaleren van
een koolmonoxidehoudend mengsel
werd hem bijna fataal. Nauwelijks her-
steld, hervatte hij zijn pogingen met een
ander giftig gas. 

Een ander gemeenschappelijk ken-
merk is de openheid voor het nieuwe en
onverwachte. Herschel ging op zoek naar
buitenaards leven, maar stuitte op een
volstrekt onverwachte ‘levensvorm’, name-
lijk die van evoluerende sterrenstelsels in
de peilloze diepten van het heelal. Banks
onderzocht de flora en fauna van Tahiti,
maar raakte vooral gegrepen door de taal
en cultuur van de inheemse bewoners.

Davy’s belangstelling voor de medische
effecten van gassen verschoof al snel naar
hun psychologische uitwerking en de hal-
lucinatoire effecten. Zelf genoot hij lange
tijd een dagelijkse portie lachgas, daarin
soms bijgestaan door dichtersvriend en
opiumgebruiker Coleridge. 

Goed beschouwd waren al deze weten-
schappers ontdekkingsreizigers. Allen
zagen zij de natuur als een oneindig mys-
terie waarin grote vragen op een antwoord
wachtten, zoals die naar de aard van het
leven of zelfs de menselijke ziel, het
wezen van het raadselachtige galvanisme
(chemisch opgewekte elektriciteit), het
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hebt u het nieuws gemist: China heeft
Afrika ontdekt. Tot wederzijds genoe-
gen.WaardeEuropeserelatiemetAfrika
wordt bemoeilijkt door een onverwerkt
verleden en wereldvreemde ontwik-
kelingsplannen, bouwen de Chinezen
aan de modernisering van Afrika naar
het model van hun eigen succesvolle
economische modernisering. En zoals
zo vaak in de huidige wereldpolitiek,
Europa staat erbij en kijkt ernaar. Aan
de hand van Jaap Goudsmit kunt u zich
snel oriënteren in recente studies van
deze nieuwste ontdekking van Afrika.

Een ander voorbeeld van Europees
onvermogen zich te bevrijden van in -
geroeste vooroordelen is de bejege-
ning die de Amerikaanse intellectueel
Noam Chomsky in Frankrijk ten deel
valt. Diens onomwonden en dwarse
opvattingen botsten herhaaldelijk met
hetgeen onder de Franse intelligent-
sia en vogue was en is. Dus werd hij in
de ban gedaan of eenvoudig doodge-
zwegen. Hans Bennis bespreekt de
Engelse vertaling van een stevige bun-
del essays die oorspronkelijk in Frank-
rijk werd gepubliceerd. Daarmee pro-
beerden de auteurs verandering te
brengen in de Franse beeldvorming.
Bennis geeft ze weinig kans op succes.
Intussen is de bundel evengoed een
leerzame introductie van Chomsky bij
ieder die hem onvoldoende kent.

Mogelijk hebt u zich, net als ik, nooit
afgevraagd welke motieven achter de
politiek-religieuze identiteit van Saoedi-
Arabië schuilgaan. Na lezing van het
essay van Chams Eddine Zaougui is
ook in deze lacune in onze intellectuele
atlas voorzien. Kort samengevat zit het
zo: het heersende koningshuis benut
en bevordert ultrapuriteinse islamiti-
sche bewegingen en opvattingen om
zich te handhaven; zo verdedigt een
super-de-luxe elite zich tegen verwijten
als zou ze zich met huid en haar heb-
ben overgeleverd aan westerse moder-
niteit en decadentie.

Ook deze aflevering van De Acade-
mische Boekengids biedt meer thema’s
dan een korte inleiding kan aankon-
digen. Wie belangstelling heeft voor
buitenaardse beschavingen, de mid-
deleeuwse pest, negentiende-eeuwse
romantiek en/of wetenschap, of er zich
nog nimmer in verdiept heeft – ook die
kan hier terecht.

Sijbolt Noorda, redactievoorzitter 
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De geboorte van het genie
Waarom de wetenschap zoveel te danken heeft aan de
romantiek

Wetenschap en romantiek sluiten elkaar uit, zo was lang de algemene opvatting.
Maar het tegendeel blijkt waar. De romantiek bracht ons het beeld van het eenzame
genie dat, geïnspireerd door de romantiek, bewonderde en verwonderde en zo tot
onvermoede ontdekkingen kwam. door Frans van Lunteren
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‘De belangrijkste erfenis
van de romantiek was
 vermoedelijk het nieuwe
rolmodel van het boven
zijn tijdgenoten  uittorende
genie.’
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