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Belangrijke maar vergeten of onbekende tuinpersonen van lang en korter geleden
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ij geldt als een van de laatste
universele geleerden. Alexander
von Humboldt (1769-1859) verzamelde
zijn gegevens op uiteenlopende natuur
wetenschappelijke onderzoeksterreinen,
en hij plaatste ze vaak in een bredere
context van onder meer kunst, politiek
of gevoel. Zijn aanpak was tweeledig:
enerzijds wilde hij de natuur opmeten,
anderzijds geloofde hij in de onmisbaarheid van zintuiglijke waarnemingen voor
het juiste begrip ervan. Bovendien was
hij een begaafde tekenaar en schilder.
Op 14 september a.s. wordt zijn 250e
verjaardag herdacht.
Baanbrekend was onder meer Humboldt’s
visie op een geografisch geordende
ecologie: de samenwerking tussen
bepaalde klimatologische en geografische factoren en verschillende groepen
van organismen, zoals getoond in zijn
iconische ‘Geographie der Pflanzen in den
Tropen-Ländern’, een dwarsdoorsnede
door het profiel van de Andes met nauwgezet aangegeven vegetatiezones.
Humboldt zag de natuur als één groot,
samenhangend organisme, een kosmos
waarin van de allerkleinste tot oneindig
grote entiteiten alles met elkaar in
verband staat – destijds een nieuwe en
gewaagde opvatting. Deze visie heeft de
basis gelegd voor een modern begrip van
de natuur als een globaal netwerk. In
de aanbevelenswaardige biografie van
Andrea Wulf wordt Humboldt dan ook de
‘uitvinder van de natuur’ genoemd.
Humboldt is geboren in Berlijn; hij werkte
als mijninspecteur maar koesterde van
jongs af een diepgewortelde Sehnsucht naar
verre landen en avontuur. Na de dood
van zijn moeder erfde hij een fortuin
waarmee zijn hartewens, een expeditie
naar een ander continent, kon worden
vervuld. Samen met zijn vriend, de jonge
Franse botanicus Aimé Bonpland, vertrok
hij in 1799 naar Zuid-Amerika. De reis zou
vijf jaar duren.
Op het Zuid-Amerikaanse continent
legde het tweetal – te voet, te paard en
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in kano’s – een kleine 10.000 kilometer
af. Een uitputtende en vaak gevaarlijke
reis, ook door streken die op landkaarten
destijds nog blanco terrein waren. Maar
Humboldt was onverschrokken, ambitieus en tomeloos weetgierig. Bovendien
beschikte hij tot op hoge leeftijd over een
buitengewone energie en dito geheugen.
Spectaculair is de beklimming van de
uitgedoofde vulkaan Chimborazo in de
Andes door Humboldt en zijn team in
1802. De tocht over hoge bergkammen
van soms slechts enkele centimeters
breedte kon plaatselijk alleen op handen
en voeten afgelegd worden, terwijl de
ijle lucht op ruim 5.000 meter hoogte
de ademhaling bemoeilijkte en de
ijzige wind de mannen tot op het bot
deed verkleumen. Functionele kleding
en schoenen hadden ze niet. En de
dragers waren al bij de sneeuwgrens
van angst weggevlucht. Maar pas vlak
onder de bergtop, op bijna 6.000 meter
hoogte, hoger dan iemand toen ooit had
geklommen, was het eindpunt bereikt.
De respectabele oogst van deze reis:
meer dan 60.000 monsters en verschillende logboeken gevuld met talloze
metingen, observaties, tekeningen en
andere gegevens. De verwerking en
publicatie ervan kostte tientallen jaren.
In 1829 trok Humboldt in een rijtuig
door Rusland naar de Chinese grens. Hij
kwam terug met een nieuw concept van
het magnetisme van de aarde. Charles
Darwin noemde hem later ‘de grootste
wetenschappelijke reiziger die ooit
heeft geleefd’.
Humboldt’s onconventionele geest werd
ook geraakt door politieke en ethische
kwesties. Zijn hart ging uit naar het ideaal
van vrijheid en gelijkheid, naar voorbeeld
van de democratische constitutie van de
VS die toen nog maar enkele decennia
bestonden. Humboldt voerde lange
gesprekken met de Amerikaanse president Thomas Jefferson – de twee mannen
konden het uitstekend met elkaar vinden.
Humboldt betreurde alleen dat hij
Jefferson er niet van kon overtuigen dat

de slavernij afgeschaft moest worden (dit
gebeurde pas een halve eeuw later). Hij
was ook een vurige tegenstander van het
kolonialisme en ondersteunde de Venezolaanse vrijheidsstrijder Simón Bolívar en
de revolutie tegen de Spaanse bezetting
van Zuid-Amerika.
Met hetzelfde elan verzette hij zich ook
tegen elke uitbuiting van de natuur. Al
rond 1800 voorzag Humboldt in Venezuela schadelijke gevolgen van houtkap
en monoculturen voor het milieu, en hij
voorspelde dat de verwoestingen van de
natuur door menselijke hebzucht, geweld
en onwetendheid nog lang gevolgen
zouden hebben voor toekomstige generaties. Op zijn somberste momenten stond
hem een expansie van de mensheid naar
het heelal voor ogen waar de destructieve
handelingen op andere planeten voortgezet zouden worden.
Humboldt was de meest gerespecteerde
en gevierde wetenschapper van zijn tijd,
ook buiten Europa. Hij publiceerde een
hele reeks werken in verschillende talen
en formaten, separaat of in bepaalde
reeksen. Zijn magnum opus is Kosmos, een
ambitieus werk in vijf delen waarin zowat
de hele natuur en de geschiedenis wordt
beschreven.
Naar Humboldt zijn heel wat planten
(Salix humboldtiana) en dieren (Humboldtpinguïn) genoemd, als ook straten,
gebouwen en andere plaatsen op aarde
(Alejandro de Humboldt National Park,
Cuba) – tot aan het Mare Humboldtianum
op de maan. n
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