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XDe aardappelchips zijn bedacht door een wraakzuchtige
kok, die alsmaar commentaar
kreeg dat zijn frieten te dik waren. De ontdekster van de correctievloeistof was een niet se-

cure maar wel slimme directiesecretaresse, die witte temperaverf over haar fouten smeerde.
En de jacuzzi was een uitvinding van de Italiaanse Amerikaan Jacuzzi, die zijn aan reuma
lijdende zoontje thuis wilde behandelen. Het zijn leuke anekdotes die het boek Gewoon Geniaal opsieren. Schrijver Marcel
Crauls spoorde de personen op
achter honderd uitvindingen en
beschrijft hun leven. Het levert
een verzameling verhalen over
inspiratie, vastberadenheid en
volharding, over ontdekkers en

hun ontdekkingen. De meeste
van de beschreven uitvinders
blijken heel gewone mensen, al
kenmerken ze zich door een
licht dwangmatige neiging en
een niet snel tevreden aard.
Vaak werden ze niet rijk van
hun uitvinding. Liever gingen
ze verder met het beroep waarvoor hun uitvinding van pas
kwam, of met het ontwikkelen
van andere handigheden.
Toch gaat de lange lijst uitvinders in het ruim 300 pagina’s
dikke boek na enige tijd wel wat
vervelen. De schrijver preten-

deert te vertellen ‘hoe honderd
uitvinders op hun idee kwamen’, maar wijdt in veel gevallen net iets te lang uit over andere zaken in het leven van zijn
hoofdpersonen. Omdat de verhalen daarbij in mindere mate
op het proces ingaan dat leidde
tot de uitvindingen blijft de wetenschappelijke diepgang beperkt. Bovendien geeft het format van de minibiografie niet
veel ruimte voor variatie in stijl
en inhoud.
Gewoon Geniaal is daardoor
geen boek om in een ruk uit te

lezen; meer iets voor op het
nachtkastje, om af en toe een
paar pareltjes uit te zoeken. En
dan zijn het vooral de wonderlijke verhalen die voor een glimlach zorgen. Zoals dat van de
smiley :-). Die bedacht de Amerikaan Scott Fahlman in 1982
om misverstanden te voorkomen. Er brak net wat te vaak paniek uit nadat hij een grappig
bedoelde boodschap had verzonden via het Bullet Board System, voorloper van diensten als
Messenger en Twitter.
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