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RÖNTGENSTRALEN TUSSEN WETENSCHAP 
EN KUNST IN DE TOVERBERG 

JOSÉ VAN DIJCK* 

Mevrouw weet ook werkelijk alles; mevrouw is nog erger dan de röntgenstralen (ze sprak de naam 

'röntgen' opzettelijk met moeite uit en met een glimlach die haar zelf gold, omdat zij in haar onwe

tendheid een zo geleerd woord wilde gebruiken) die ze toen voor mevrouw Octave hebben laten 

komen en waarmee je iemand in zijn binnenste kunt kijken. (Marcel Proust, De kant van Swann, 1913) 

Als Marcel Proust zijn verteller herinneringen laat oproepen aan diens jeugd in het 
Franse aristocratische milieu van rond 1900, beschrijft hij in deze ene zin heel treffend de 
magische uitstraling die het röntgenapparaat in die tijd had. Dat met behulp van deze 
nieuwe techniek 'in iemands binnenste' gekeken kon worden om ziekten en botbreuken 
op te sporen, werd algemeen geaccepteerd. Dat men met röntgenstralen ook iemands 
diepste gedachten en gevoelens zichtbaar kon maken voor het blote oog, bedoelt Proust 
niet louter metaforisch. In de decennia na Röntgens ontdekking, in 1896, kreeg het in
strument niet onmiddellijk een exclusief medische toepassing. Naast anatomische en 
fysiologische aspecten, geloofde men dat röntgenstralen ook psychologische en meta
fysische eigenschappen van het lichaam konden laten zien 

Het röntgenapparaat markeerde een belangrijk moment in de ontwikkeling van de 
geneeskunde tot wetenschappelijke discipline, met name door de objectivering van de 
diagnose en de standaardisering van ziektebeelden. Het positivisme in de tweede helft 
van de negentiende eeuw bracht medische wetenschappers als Claude Bernard en Louis 
Pasteur voort, die objectiviteit, methodologische precisie en de standaardisering van 
observatie tot uitgangspunt van de klinische praktijk maakten.' Vooral bij de opsporing 
en bestrijding van infectieziekten, zoals tuberculose, waren mechanisch geproduceerde 
afbeeldingen, dacht men, objectiever en dus betrouwbaarder dan vroegere diagnostische 
methoden.^ Vóór de uitvinding van röntgenstralen baseerden dokters hun diagnose uitslui
tend op zintuiglijke impressies, zoals horen en voelen, vaardigheden die persoonsgebonden 
en dus 'subjectief' waren. Het nieuwe apparaat maakte de opsporing en behandeling van 

'Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Postbus 616, 6200 MD Maastricht 
1. De Franse arts Claude Bernard werd beroemd door zijn op Auguste Comtes en Hyppolite Taines positivis

me gebaseerde 'experimentele methode'. Het positivisme vormt ook de filosofische basis voor de literaire 
stromingen van het realisme en het naturalisme. Emile Zola werkte Bernards ideeën over de experimentele 
methode uit voor de literatuur in zijn befaamde essay 'Le roman experimental' (1880). 

2. De term 'objectiviteit' heeft een historisch specifieke betekenis. Lorraine Daston, in 'Objectivity and the 
esacpe from perspective' {Social Studies of Science 22 (1992) 597-618), onderscheidt drie betekenissen van 
negentiende-eeuwse objectiviteit: ontologische, mechanische en aperspectivische objectiviteit. 'Whereas 
ontological objectivity is about the world, and mechanical objectivity is about suppressing the universal 
human propensity to judge and to aestheticize, aperspectival objectivity is about eliminating individual ... 
idiosyncrasies' (599). Hoewel ik verder niet zal ingaan op de historische variabiliteit van het begrip 'objecti
viteit', ga ik bij het bespreken van dit negentiende-eeuwse begrip met name uit van de laatste optie in 
Dastons classificatie: aperspectische objectiviteit. 
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tuberculose ogenschijnlijk een stuk wetenschappelijker; diagnose kon voortaan losgekop
peld worden van de fysieke aanwezigheid van de patiënt en meerdere artsen konden 
dezelfde afbeelding interpreteren.^ De acceptatie van röntgenfoto's als objectief bewijs 
van tuberculose was echter verre van universeel, vooral omdat de interpretatie van de 
'objectieve' beelden allesbehalve eenduidig bleek. Het duurde tenminste twee decennia 
voordat medische specialisten een consensus hadden bereikt ten aanzien van de interpre
tatie en evaluatie van de schaduwbeelden."* 

In die eerste periode van haar ontwikkeling werd röntgentechnologie vooral geasso
cieerd met fotografie omdat het effect van de onbekende 'x-stralen' pas zichtbaar werd 
op de fotografische plaat. Waar de fotografie realistische afbeeldingen van de buitenkant 
van het lichaam opleverde, werd het röntgenapparaat verondersteld de binnenkant van 
het lichaam visueel te documenteren. Röntgens vinding resulteerde in een 'cultureel 
apparaat' dat de grenzen tussen wetenschap, kunst en populaire cultuur deed vervagen.' 
Als we de invoering en verspreiding van de röntgenfotografie in de vroege twintigste 
eeuw historisch willen begrijpen, moeten we deze techniek dus niet eenzijdig beschou
wen als een nieuw medisch instrument. De röntgenfotografie vormt ook een nieuwe 
'representatietechnologie' die zich ontwikkelt in de context van andere recente media, 
zoals de fotografie, de cinema en de grammofoon. Elk van de nieuwe technieken maakte 
een mechanische inscriptie van iemands uiterlijk of stem mogelijk, waardoor de repre
sentatie losgekoppeld werd van de fysieke aanwezigheid van de persoon in kwestie. 
Röntgenfotografie maakte deel uit van een snel opkomende audio-visuele cultuur waarin 
ieder nieuw instrument de relatie tussen toeschouwer (of toehoorder) en object opnieuw 
definieerde.* 

De aanvankelijk onduidelijke status van het röntgenapparaat als een instrument van 
objectieve wetenschap en artistieke representatie is treffend verwoord in De Toverberg 
van Thomas Mann.' Toen Mann zijn roman in 1924 publiceerde, zag menig criticus het 
als een satire op de behandeling van tuberculosepatiënten in toenmalige sanatoria. Het 
verhaal van de jongeman Hans Castorp, die zeven jaar in het sanatorium van het Zwitserse 
Alpendorp Davos doorbrengt, bevat inderdaad een scherpe beschrijving van de thera
peutische methoden in de hoogtijdagen van de tuberculosebestrijding. De Toverberg is 
echter meer dan een onversneden kritiek op de medische behandeling van een serieuze 

3. Voor een algemene beschrijving van de invoering van diagnostische instrumenten in relatie tot de zintui
gen in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, zie Stanley Reiser, 'Technology and the use of the sen
ses in twentieth-century medicine' in: C.F. Byrum and Roy Porter, Medicine and the five senses (Cambridge: 
Cambridge University Press 1996) 262-273. 

4. Zie bijvoorbeeld Linda Bryder, Below the Magic Mountain. A social history of tuberculosis in twentieth-cen
tury Britain (Oxford: Clarendon Press 1988). Zie ook Bernike Pasveer, 'Knowledge of shadows: The intro
duction of x-ray images in medicine' in: Sociology of Health and Illness 11/4 (1989) 360-381. 

5. De term 'cultural apparatus' leen ik van Lisa Cartwright die de ontwikkeling van de röntgenfotografie heeft 
beschreven als 'one that confounds the distinctions between the public and the private; specialized know
ledge and popular fantasy; and scientific discourse, high art, and popular culture.' Zie Screening the body. 
Tracing medicine's visual culture (Minneapolis: University of Minnesota Press 1992) 107. 

6. Thomas L. Hankins en Robert I. Silverman, in Instruments and the imagination (Princeton: Princeton 
University Press 1995) beschrijven aan de hand van een aantal samenhangende voorbeelden de opkomst 
van 'recording instruments' in de tweede helft van de negentiende eeuw, waaronder visuele, grafische en 
akoestische instrumenten. Hankins en Silverman merken op dat, op het moment van de uitvinding van 
zo'n techniek, niet meteen duidelijk was of zij behoorde tot het wetenschappelijke instrumentarium of tot 
het 'apparatus' van de kunsten of entertainment, 

7. Thomas Mann, Der Zauberberg. Orig. jaar van uitgave 1924 door Fischer Verlag, Frankfurt am Mein. In dit 
essay verwijs ik naar de Nederlandse vertaling van De Toverberg door P. Hawinkels (Amsterdam: De Arbei
derspers 1975). 
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ziekte in het begin van de twintigste eeuw; het is een filosofische reflectie op het ontstaan 
van een nieuw visueel regime in de geneeskunde én cultuur van die tijd. De schrijver stelt 
de status van de röntgendiagnostiek als objectief instrument van de medische weten
schap ter discussie; tegelijkertijd is Mann kritisch ten aanzien van het populaire geloof 
dat röntgenfotografie het bestaan van onstoffelijke zaken, zoals hartstocht en geesten, 
kan aantonen. In zijn roman brengt hij het röntgenapparaat systematisch in verband met 
zowel andere medische diagnostieken als andere representatietechnologieën, om zo te 
laten zien dat elk nieuw instrument de relatie tussen lichaam en representatie, tussen kijker 
en object, en tussen wetenschap en kunst opnieuw bepaalt. Daarmee keert de schrijver 
het in de negentiende eeuw overheersende reahsme en de romantiek nadrukkelijk de rug 
toe, en omarmt hij het modernisme.^ 

Röntgenfotografie als objectieve diagnostiek 
In 1882 isoleerde Robert Koch de Bacillus tuberculosis. Hoewel medici nu de veroorzaker 
van deze ziekte hadden geïdentificeerd, een ziekte die in de achttiende en negentiende 
eeuw grote aantallen slachtoffers had geëist, was hiermee het probleem van diagnose, 
behandeling en preventie van tuberculose nog lang niet opgelost. In 1907, het jaar waarin 
Hans Castorp het sanatorium in Davos voor het eerst bezoekt, werd tuberculose door de 
meeste Europese staten erkend als een nationaal probleem, waarvoor de remedie bestond 
uit georganiseerde preventiecampagnes, geïnstitutionaliseerde behandeling en intensief 
wetenschappelijk onderzoek.' De ontwikkeling van röntgentechnologie betekende een 
nieuw wapen in de strijd tegen de gevreesde ziekte die in de volksmond ook wel 'de tering' 
heette. Het wapen werd al gauw ingezet als een diagnostisch hulpmiddel om tuberculose in 
een vroeg stadium vast te stellen en de ontwikkeling van de infectie nauwkeurig te volgen. 
Vijftien jaar na Röntgens uitvinding behoorden de nieuwe machines tot de standaard
uitrusting van de sanatoria.'" Hoewel veel dokters op onkritische wijze uitgingen van de 
diagnostische waarde van de stralen, werd de superioriteit van de röntgendiagnostiek in 
vergelijking met andere methoden niet unaniem geaccepteerd." 

De meest radicale verandering die het röntgenapparaat teweegbracht in de diagnose 
van tuberculose, was de vervanging van subjectieve impressies door zogenaamde objec
tieve waarnemingen. Die strijd tussen visuele en non-visuele diagnostische middelen -
de strijd tussen objectiviteit en subjectiviteit - wordt uitgebreid geïllustreerd in De 
Toverberg. Als de 23-jarige Hans Castorp het sanatorium Berghof binnentreedt, nota bene 
niet als patiënt maar als bezoeker van zijn neef Joachim Ziemssen, bestempelen de dok
toren hem bijna onmiddellijk als een waarschijnlijke tuberculosepatiënt, omdat hij wat 
witjes ziet en snel geagiteerd raakt. Het grensgebied tussen gezondheid, infectie en ziekte 

8. Met de begrippen realisme/naturahsme, romantiek en modernisme duid ik de literaire stromingen aan die 
in de negentiende en de vroege twintigste eeuw de toon zetten. Thomas Mann is een van de sleutelfiguren 
in de overgang tussen het realisme/naturalisme en romantiek die het literaire klimaat in de negentiende 
eeuw domineerden, en het modernisme dat kenmerkend was voor de West-Europese literatuur tussen 1910-
1940. Samen met Virginia Woolf, Marcel Proust en in Nederland Carry van Bruggen wordt Mann gezien als 
de belangrijkste exponent van deze stroming. Zie D.W. Fokkema en E. Ibsch, Het modernisme in de West-
europese letterkunde (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983) 198. 

9. Zie Bryder (n. 4), Below the Magie Mountain, hoofdstuk 1. 
10. Barron H. Lerner, 'The perils of x-ray vision: How radiographic images have historically influenced per

ception' in: Perspectives in Biology and Medicine 35/3 (1992) 382-397. Behalve als diagnostisch instrument 
werd de röntgenfotografie in de eerste decennia van de twintigste eeuw ook therapeutisch gebruikt, met de 
bekende afschuwelijke gevolgen 

11. Zie Bryder (n. 4), Below the Magie Mountain, 105. 
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was gradueel en diffuus, en dus worden alle mogelijke diagnostieken uit de kast getrokken 
om de aanwezigheid van de gevreesde bacil te verifiëren. Het laboratorium controleert 
Castorps sputum, zelf hanteert hij de thermometer om signalen van infectie te registreren 
en de dokters van Berghof passen auscultatie en percussie toe. Bij deze laatste twee 
methoden, het beluisteren en bekloppen van de borst, zijn slechts de stethoscoop en de 
handen nodig. Terwijl dokter Behrens, het hoofd van de kliniek, Hans' borstkas beklopt, 
schrijft zijn collega dokter Krokowski diens auditieve percepties in een boek, ongeveer 
zoals een leerling van de kleermaker iemands maten noteert. (231) Termen als 'vesiculair', 
'verkort' en 'schor' vormen de zogenaamd objectieve omschrijvingen van wat dokter 
Behrens in de longen hoort, maar natuurlijk zijn het relatieve percepties gebaseerd op 
jarenlange ervaringen met percussie. Gehoor en tastzin zijn (nog steeds) waardevolle 
zintuigen bij het vaststellen van een medische diagnose. Sinds de uitvinding van het 
röntgenapparaat worden deze 'subjectieve' impressies echter als onvoldoende weten
schappelijk bewijs van een latente ziekte gezien. Nadat dokter Behrens Castorp heeft 
beklopt, concludeert hij dat Hans eerst nog moet worden doorgelicht omdat pas dan 'de 
stand van zaken objectief aan het licht [zal] komen'. (242) Alleen een röntgenfoto kan de 
aanwezigheid van de onzichtbare bacterie onomstotelijk bewijzen, volgens Behrens. Als 
Castorp tenslotte de röntgenfoto krijgt waarop Behrens vlekken constateert, toont de 
nieuwe patiënt het kleinood trots aan iedereen in het sanatorium. De röntgenfoto is het 
definitieve bewijs van zijn ziekte en Hans is nu een gecertificeerd lid van de Berghof-
gemeenschap. 

In 1907 was toelating tot het sanatorium bijna uitsluitend gebaseerd op zulk radiologisch 
bewijs. Vooral privé-sanatoria hadden een voorkeur voor tuberculoselijders die nog in 
een vroeg stadium van de ziekte verkeerden; jonge patiënten met goede vooruitzichten 
voor genezing hielpen immers de overlijdensstatistieken laag te houden.'^ Niet lang na 
hun introductie in de sanatoria werden röntgenfoto's de gouden standaard voor de dia
gnose van tuberculose. Maar de vermeende subjectiviteit van de zintuiglijke waarneming 
verschoof nu naar de interpretatie van de foto. Dokters die naar dezelfde röntgenfoto 
keken, bleken verschillende dingen te zien. Consensus over de interpretaties van de foto's 
was niet vanzelfsprekend, maar was het resultaat van een langdurig proces van constante 
evaluatie. Het duurde zeker twintig jaar voor uitgebreide vergelijkingen tussen nieuwe 
visuele en oude auditieve en haptische methoden hadden aangetoond dat röntgenfoto's 
dezelfde ziekte aantoonden, alleen in een vroeger stadium.'^ De zwart-witte schaduwen 
op de fotografische plaat waren allesbehalve rechtstreekse inscripties van longvlekken; de 
schaduwen en silhouetten vereisten grondige interpretatie, en interpretatiefouten waren 
schering en inslag.''* Tegen de tijd dat de radiologie de status kreeg van een aparte medische 
professie, was het duidelijk dat het zwaartepunt in de diagnostiek was verschoven van de 
luisterende en palperende dokter naar de kijkende specialist. Het opsporen van tubercu
lose werd weliswaar voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de techniek, 
maar de identificatie van Iong\'lekken bleef mensenwerk." Rond 1924, het jaar waarin De 
Toverberg werd gepubliceerd, moesten radiologen erkennen dat ze in 33% van de gevallen 

12. Zie Barbara Bates, Bargaining for life. A social history of tuberculosis 1876-1938 (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press 1992. Zie ook Bryder (n. 4), Below the Magic Mountain, hoofdstuk 2. 

13. Zie Pasveer (n. 4), 'Knowledge of shadows', 374. 
14. Bryder (n. 4), Below the Magic Mountain, 105. 
15. Zie behalve Pasveer over dit onderwerp ook T. Hugh Crawford, "Imaging the human body. Quasi objects, 

quasi texts, and the theater of proof' in: PMLA 111/1 (1996) 66-79. 
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geen overeenstemming konden bereiken over hun op röntgenfoto's gebaseerde diagnosen 
van tuberculose."" 

Thomas Mann thematiseert in zijn roman zowel de intrinsieke vaagheid van röntgen
foto's als de interpretatie-variabiliteit onder zogenaamde experts. Castorps Italiaanse 
vriend Settembrini, die niet alleen zeer kritisch staat tegenover religieuze dogma's maar 
ook tegenover wetenschappelijke 'zekerheden', twijfelt openlijk aan de validiteit van de 
foto's als onweerlegbaar bewijs van tuberculose. Als Hans hem trots zijn röntgenfoto laat 
zien, toont Settembrini zich zeer sceptisch ten aanzien van de realistische kwaliteit van 
dit plaatje: 'Ik heb wel honderd van die afbeeldingen gezien, die er ongeveer zo uitzagen 
als die van u, en waarbij de beslissing, of ze nu werkelijk een legitimatiebewijs vormden 
of niet, min of meer afhing van degene die ze beoordeelde.' (314) Settembrini vergelijkt 
het interpreteren van de schaduwen op de röntgenfoto's met de interpretatie van kunst; de 
betekenis van de vlekken wordt voor een groot deel bepaald door de ogen die ze bekijken. 
De dokters van Berghof, meent hij, beheersen de kunst van de schaduwinterpretatie 
ongeveer even goed als ervaren leken. 

Röntgenapparaten vervingen niet alleen de zintuiglijke percepties van de dokters, maar 
ook die van patiënten waar het ging om het vaststellen van hun eigen ziektesymptomen. 
Wat patiënten zelf voelden was altijd subjectief, en dus onbetrouwbaar. De autoriteit van 
de röntgenfoto - of, liever gezegd, van degene die hem interpreteert - bepaalde voortaan 
wie wel en wie geen tuberculose had. Nadat hij ongeveer vijfjaar als patiënt in het kuur
oord Berghof heeft doorgebracht, besluiten de dokters dat Hans Castorp genezen is en 
dus naar huis mag. Castorp weigert echter Behrens en Krokowski te geloven, en laat 
weten dat hij zich nog steeds ziek voelt. Dan roepen de geneesheren de macht van het 
röntgenapparaat in om hem te overtuigen: 'Hier hebben wij uw laatste foto... Laat ons 
dit toverprodukt eens tegen het licht houden. U ziet, daar kan zelfs de ergste zuurpruim 
en zwartkijker, zoals ons keizerlijk staatshoofd pleegt te zeggen, niet al te veel meer op 
aan te merken hebben.' (813) Hans' symptomen wijzen niet langer exclusief op tubercu
lose, maar op coccen. Verontwaardigd wijst de jonge held deze diagnose af en weigert de 
dokters interpretatie te accepteren. Nu de röntgenfoto niet langer toont dat hij tubercu
lose heeft, herinnert Castorp zich weer de twijfel van zijn Italiaanse vriend aan de status 
van de foto als objectief bewijs van de ziekte. Terwijl het zien van de eerste röntgenfoto 
als gevolg had dat hij zich echt ziek ging voelen, kan deze laatste afbeelding dit effect niet 
meer uitwissen. Hans weigert in te stemmen met de 'objectief bewezen' conclusie van de 
heren doktoren, en blijft zich gedragen als tuberculoselijder in het Zwitserse kuuroord. 
ledere dag houdt hij zijn temperatuur bij en houdt zich netjes aan de voorgeschreven 
rusttijden, ook al beschouwen de dokters hem niet langer als patiënt. 

Uit deze scène in De Toverberg blijkt dat de medische stand liever vertrouwt op mecha
nisch geproduceerde plaatjes dan op individueel ervaren symptomen. Subjectieve impres
sies van de patiënt zijn niet langer noodzakelijk om te bepalen wat zich in het binnenste 
lichaam afspeelt; integendeel, visuele representaties lijken zelfs zuiverder en eerlijker 
omdat ze niet gemedieerd zijn door een persoon maar door een apparaat. 

In dat opzicht is er een duidelijke verwantschap tussen het röntgenapparaat en een ander 
instrument dat een scheiding aanbrengt tussen het lichaam en de mechanische reproduc-

16. Zie Lerner (n. 10), 'The perils', 393. 
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tie ervan: de grammofoon.' ' Als de grammofoon voor het eerst zijn intrede doet in het 
kuuroord Berghof, is Hans Castorp onmiddellijk geïntrigeerd door dit nieuwe apparaat. 
De beweging van de naald over de ronddraaiende plaat heeft als verrassend effect dat de 
kamer zich vult met de harmonische stemmen van zangers die niet fysiek aanwezig zijn. 
Dit brengt hem tot een opmerkelijke filosofische reflectie: 

De zangers en zangeressen die hij hoorde, zag hij niet; hun menselijkheid vertoefde in Amerika, in 
Milaan, in Wenen, Sint Petersburg - en daar konden ze voor altijd vertoeven, want wat hij van hen 
had, was het beste dat ze te bieden hadden, was hun stem, en hij waardeerde deze zuivering of abstractie, 
die zintuiglijk genoeg bleef om hem, met uitschakeling van alle nadelen ener al te grote persoonlijke 
nabijheid, en met name voorzover het om landgenoten, om Duitsers, ging, een behoorlijke menselijke 
controle toe te staan. (835) 

De mechanisch gereproduceerde stemmen zijn dus in zekere zin zuiverder dan de echte 
sopranen en alten, omdat hun fysieke aanwezigheid niet langer afleidt van de pure estheti
sche ervaring. Ook merkt Castorp op dat het afspelen van dezelfde plaat tot uiteenlopende 
appreciaties bij de luisteraars leidt, en dat zijn eigen waardering van een opname door de 
tijd heen kan veranderen.'* Zijn favoriete muziekalbums worden geliefkoosde objecten 
die hij achter slot en grendel bewaart en af en toe afspeelt als hij troost zoekt. Waar de 
röntgenfoto Hans een visuele reproductie van zijn eigen 'inborst' gaf, voorziet de gram
mofoonplaat hem van muzikale klanken geproduceerd door de longen van anderen. Het 
visuele en auditieve bereik van deze mechanische reproducties overstijgt het gelimiteerde 
bereik van de fysieke torso's. Zodra de representaties gescheiden zijn van de lichamen en 
apparaten die ze voortbrachten, worden het artistieke of wetenschappelijke manifestaties, 
die luisteraars of kijkers ieder voor zich, onafhankelijk van tijd en plaats, evalueren en 
appreciëren. 

Het doorlichten van het hart 
Misschien lijkt de vergelijking tussen de röntgenfoto en de grammofoonplaat op het eerste 
gezicht wat vergezocht, maar de betekenis ervan wordt duidelijker als we kijken naar de 
analogie tussen de 'x-stralen' en de fotografie.'' In het begin van de twintigste eeuw kreeg 
Röntgens ontdekking enkele populaire toepassingen die allemaal sterk deden denken aan 
de fotografie. Zo verschenen er op straat talloze uitbaters van 'fluoroscopen', eenvoudige 
röntgenapparaten waar nieuwsgierige voorbijgangers hun hand of voet in staken om zo 

17. De verwantschap tussen de grammofoon en andere 'recording instruments' is niet alleen beschreven door 
Hankins en Silverman (zie noot 6); Friedrich A. Kittler laat in Gramophone, film, ty'pewriter (Stanford: 
Stanford University Press 1999) zien hoe drie nieuwe representatietechnieken in de loop van de negentien
de eeuw hun intrede doen. De grammofoon, zo constateert Kittler, was bij uitstek de technologie die de 
'echte' stem kon reproduceren; voor het eerst in de geschiedenis kon een muziekstuk steeds opnieuw in 
exact dezelfde uitvoering gehoord worden. Voor die tijd was elke uitvoering uniek, en slechts het notatie
systeem gestandaardiseerd. 

18. Het zou nog tien jaar duren voor Walter Benjamin zijn beroemde Art in the age of mechanical reproduction 
zou uitbrengen, maar Thomas Manns ideeën lopen hier duidelijk op vooruit. 

19. Friedrich Kittler is veel minder voorzichtig in het expliciteren van deze verwantschap: hij ziet in De 
Toverberg een uitdrukkelijk verband tussen de verschillende representatietechnieken. Toen Thomas Mann 
in 1927 werd gevraagd of de roman verfilmd kon worden, zei hij zich ervan bewust te zijn dat het boek heel 
goed als scenario kon fungeren omdat beelden, dialogen en muziek zo letterlijk werden aangegeven.De ver
schillende representatietechnieken (gramofoon, röntgen, fotografie) hoefden alleen maar gecombineerd te 
worden in het medium film. (Kittler (n. 17), Gramophone, 173-174). 
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'Hand mit Ringen', röntgenfoto van de hand van Bertha Röntgen 
(1895) 

de beenderen onder hun huid te zien. Zogenaamde 'röntgenfotografen' exploiteerden de 
nieuwe machines commercieel door plaatjes te maken van ledematen. De zwart-witte 
schaduwafdrukken van beenderen werden een geweldige trend. De allereerste röntgen
foto, die in zowel medische als populaire bladen verscheen, was een afbeelding van 
Bertha Röntgens benige hand, waarop de scherpe contouren van haar trouwring onmid
dellijk in het oog vielen. In de jaren na de publicatie van deze foto werd een röntgenfoto 
van de hand een gewild object. Met name vrouwen lieten hun beringde hand doorlichten 
en gaven de resulterende foto's cadeau aan hun partners, zodat dezen ook in hun afwe
zigheid konden genieten van het intieme lichaam van hun geliefde.^" 

De veronderstelling dat röntgenfoto's veel meer konden laten zien dan de beenderen in 
een levend lichaam was gemeengoed in de vroege twintigste eeuw. Zoals al bleek uit het 
citaat van Proust dacht men in die tijd dat de nieuwe magische stralen door konden drin
gen tot het diepst van iemands gedachten, en zowel de geheimen van het hart als van de 
geest konden blootleggen. De macht van de mechanische 'ogen' zou zich niet beperken 
tot de fysiologie, maar zich uitstrekken tot de psychische en emotionele diepten van het 
menselijk lichaam.^' Niets wat zich onder de huid bevond zou voortaan nog onzichtbaar 
blijven voor het wetenschappelijke oog van het röntgenapparaat. Uiteraard werden de 
stralen vooral geassocieerd met erotisch voyeurisme: zij zouden intieme lichaamsdelen 
onthullen. Populaire bladen uit die tijd toonden cartoons van mannen met zogenaamde 
'röntgenbrillen' of 'röntgenkijkers' waarmee ze dwars door de kleren van vrouwen heen 
konden kijken. Het röntgenapparaat, zoals Lisa Cartwright heeft aangetoond, werd in de 
populaire cultuur een instrument met een pervers tintje: 'It exposed the private interior 
of women to the gaze of medicine and the public at large.'̂ ^ In De Toverberg zien we hoe 

20. Voor een beschrijving hiervan zie Bettyann Holtzmann-Kevles, Naked to the bone. Medical imaging in the 
twentieth century (New Brunswick: Rutgers University Press 1997). 

21. Lisa Cartwright (n. 5, Screening the body, 102-124) geeft een uitgebreide beschrijving van de vermeende psy
chologische en erotische 'inzichten' in het lichaam van de ander die men met behulp van de x-stralen dacht 
te verkrijgen. 

22. Ibid., 115. 
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dit röntgenvoyeurisme een specifieke homo-erotische betekenis krijgt in de relatie tussen 
de twee jongemannen uit het boek. Als Hans Castorp zijn neef naar de röntgenkamer 
vergezelt, wordt hij helemaal verlegen wanneer de dokter hem uitnodigt een blik in 
Joachims hart te werpen. Het aanzien van zijn neefs meest intieme orgaan vervult hem 
afwisselend met gevoelens van diepe emotie en indiscretie. Het hart, als symbolische 
locatie van liefde en genegenheid, is immers privé-domein, iets dat je het liefst voor 
anderen verborgen houdt. De populaire connotatie van de röntgenfoto was die van een 
kiekje van iemands innerlijk, een plaatje van iemands diepste verlangens en passies. 

Het is niet verwonderlijk dat juist deze culturele betekenis van de röntgenfoto als een 
afbeelding van liefde en passie opgang deed in sanatoria. Tuberculose werd in die tijd 
vooral gezien als een 'ziekmakende liefde' of een 'verterende passie'.̂ ^ Intense romances 
en intieme relaties tussen patiënten in kuuroorden waren heel gewoon; mannen en vrou
wen brachten lange tijd op dezelfde plaats door en waren uiteraard gepreoccupeerd door 
het proces dat zich in hun binnenste afspeelde.^t Nergens waren de medische en culturele 
betekenissen van de röntgenfoto zo nauw met elkaar verbonden als in de context van het 
sanatorium. In De Toverberg komt de connectie tussen liefde en ziekte nadrukkelijk naar 
voren in Hans Castorps adoratie van een vrouwelijke patiënte, Clawdia Chauchat. Elke 
keer als hij aan haar denkt, begint zijn hart sneller te kloppen en zijn temperatuur te stijgen. 
Nadat bij Hans tuberculose is geconstateerd, kan hij zich sterk lichamelijk met Clawdia 
identificeren, en raakt hij ervan overtuigd dat ziekte niets anders is dan getransformeerde 
liefde. Wanneer hij eindelijk in gesprek raakt met het object van zijn passie, legt hij uit 
dat dokter Behrens signalen van liefde in zijn borst vond, maar deze verwarde met signalen 
van ziekte. (441) In een langgerekte dialoog met zijn aanbedene, grotendeels in het Frans 
gevoerd, praten zij onder andere over de macht van röntgenstraling om iemands ziekte 
en karakter bloot te leggen. Madame Chauchat draagt haar medische 'certificaat' met 
zich mee in haar portefeuille, maar net als Settembrini is zij erg sceptisch over de kwali
teiten die het röntgenapparaat worden toegedicht. En ze gelooft al allerminst dat men 
met behulp van zo'n apparaat tot iemands 'wezen' zou kunnen doordringen. Zonder 
naar Castorps röntgenfoto te kijken, somt ze zijn belangrijkste karaktereigenschappen op 
en grapt dan: 'Voila, ta photographie intime, faite sans appareil. Tu la trouve exacte, 
j'espère?' (441). Aan het einde van hun conversatie verovert Castorp uiteindelijk de trofee 
die hij zo vurig begeerde: Clawdia geeft hem haar röntgenfoto voor ze het sanatorium 
verlaat om te gaan reizen. De afbeelding heeft voor deze vrouw geen enkele betekenis, 
maar voor Hans betekent zij des te meer. Hij is ervan overtuigd dat ze met de röntgenfoto 
haar diepste intieme gevoelens aan hem prijsgegeven heeft; de röntgenfoto is tien keer 
zoveel waard als een gewoon kiekje van zijn geliefde. 

Clawdia's röntgenfoto blijkt echter alles behalve een rechtstreekse inscriptie van haar 
liefde, net zo min als Castorps eigen medische foto een eenduidige inscriptie van tuber
culose was. Terwijl Clawdia op reis is, draagt hij het plaatje met de schaduw van haar 
inborst altijd bij zich en haalt het regelmatig tevoorschijn om zich te verzekeren van haar 
liefde voor hem: 

23. Susan Sontag, in Illness as Metaphor (New York: Farrar, Straus and Giroux 1977), beschrijft met gepaste iro
nie hoe tuberculose in die tijd werd omschreven met romantische termen als 'a diseased love' en 'a passion 
that consumes' (p. 20). 

24. Zie Sheila M. Rothman, Living in the shadow of death. Tubercidosis and the social experience of illness in 
American history (New York: Harper 1994). 
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Bleek was de achterblijver naar zijn kamer gesneld ... had zich vervolgens in zijn stoel laten vallen en 

het aandenken uit zijn binnenzak gehaald, het pand, dat ditmaal niet bestond uit bruinachtig rode 

schilfers, maar uit een omlijst plaatje, een glazen plaat, die je tegen het licht moest houden om er iets 

uit te kunnen opmaken - Clawdia's inwendig portret, waarop het gezicht ontbrak, maar waarop wel 

het tere gebeente van haar bovenlichaam, licht en spookachtig omgeven door de weke vormen van het 

vlees, te onderscheiden was, benevens de organen van de borstholte ... (450) 

Tijdens Clawdia's langdurige afwezigheid wordt de röntgenfoto een substituut voor haar 
lichaam, maar tot zijn grote teleurstelling komt Hans er achter dat het plaatje voor hem 
iets anders betekent dan voor haar. Als zij eindelijk terugkeert naar het kuuroord, bekent 
Castorp haar zijn lang gekoesterde liefde. Clawdia moet erg lachen om zijn dwaze ritueel 
met de röntgenfoto; in een bijna iconoclastisch gebaar verwerpt ze zijn fetisj en kust zijn 
lippen, om hem daarna te vertellen dat ze niet van hem houdt. Ze probeert Hans ervan te 
overtuigen dat het woord liefde verschillende betekenissen heeft - spirituele, lichame
lijke, religieuze - en dat de betekenis afhangt van degene die haar toekent. Zoals Castorp 
de dokters niet wilde geloven toen dezen hem vertelden dat er geen sporen van tubercu
lose meer te zien waren in zijn borstkas, weigert hij nu te geloven dat zijn liefde voor 
Clawdia geen bestaansgrond meer heeft. Ook al was de röntgenfoto dan geen rechtstreekse 
inscriptie van haar innerlijke gevoelens, het object had wel degelijk een voelbaar effect op 
het lichaam van Hans Castorp: 'Uit liefde voor haar en tegen meneer Settembrini in heb 
ik mij toen onderworpen aan het principe van het onverstand, het geniale principe van 
de ziekte ...' (793) De röntgenstralen hebben hem zowel ziekte als liefde gebracht, en 
beide (geestes)gesteldheden hebben hem gevuld met spirituele energie. Zijn ervaring van 
liefde, net als die van tuberculose, mag dan een illusie blijken, de nieuwe betekenis van de 
röntgenfoto kan die ervaring niet ongedaan maken. 

De strijd in de geneeskunde tussen de röntgenfotografie en eerdere zintuiglijke vormen 
van diagnose om een exacte representatie van het binnenste lichaam, doet denken aan 
eenzelfde competitie in de kunsten tussen de schilderkunst en fotografie om een zo goed 
mogelijke afbeelding van iemands uiterlijk te vervaardigen.'' In het midden van de 
negentiende eeuw werd de portretschilderkunst gaandeweg vervangen door de portret
fotografie, en artiesten die fotostudio's openden maakten al snel fortuin met het op de 
gevoehge plaat vastleggen van portretten van personen of hele families. Een foto werd als 
natuurlijker, levendiger en echter beschouwd dan een olieverfschilderij. De röntgenfoto 
werd op haar beurt weer gezien als een superrealistische foto die zelfs alles onder de huid 
liet zien. Onder de technici die de eerste röntgenapparaten bedienden, bevonden zich 
vele fotografen die geen enkele medische opleiding hadden genoten. Velen openden 
zogenaamde röntgenstudio's in de steden en hanteerden voor de röntgenfotografie 
dezelfde esthetische uitgangspunten als voor de portretfotografie. De artistieke toepas
singen van de röntgenfotografie bleven in zwang zolang de gevaren van langdurige bloot
stelling aan straling nog niet onderkend waren. Het duurde tot ongeveer 1910 voor de 
radiologie zich profileerde als een medische professie, en niet-medisch opgeleide technici en 
fotografen geleidelijk uit dit beroep geweerd werden. Röntgenstudio's werden verboden 
en de ongereguleerde donkere kamers verhuisden naar ziekenhuizen en behandelings
centra waar zij slechts nog bediend mochten worden door medisch getraind personeel. 

25. Zie Stanley Reiser, Medicine and the reign of technology (Cambridge: Cambridge University Press 1978) 58-68. 
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Uiteindelijk verkreeg de röntgenfotografie het label van wetenschappelijke visuahserings-
technologie, en werd het artistieke gebruik helemaal uitgebannen. Of, zoals Bettyann 
Kevies concludeert in haar geschiedenis van de medische visualiseringstechnieken: 'With 
the appearance of radiographs, the ideal of an objective diagnosis became a major element 
in the transformation of medicine from an art into a science.'-* 

In De Toverberg verwerkt Mann op subtiele wijze deze historische frictie tussen artistie
ke en wetenschappelijke toepassingen van de röntgenfotografie. Als Hans Castorp voor 
het eerst de donkere ruimte van de röntgenafdeling binnentreedt, verwelkomt dokter 
Behrens hem in wat hij noemt zijn 'kunstgalerie': lange rijen donkere glasplaten hangen 
aan de muur, en iedere afbeelding bevat de contouren van een menselijk skelet. Omdat er 
geen namen op staan, kan niemand de röntgenfoto's aan specifieke individuen koppelen. 
Dokter Behrens is zowel een radioloog als een (amateur)schilder en Hans legt onmiddel
lijk een verband tussen deze twee bezigheden. Hij begrijpt dat de medische directeur van 
Berghof twee soorten portretten van zijn geliefde Clawdia heeft gemaakt: een olieverf
schilderij en een röntgenfoto. Na enig aandringen nodigt de dokter Hans uit om een kijkje 
te komen nemen in zijn appartement waar hij zijn portretschilderijen exposeert. De 
lange rij schilderijen in Behrens' huiskamer treft hem op dezelfde manier als de rij rönt-
genportretten in de kliniek. Hans herkent meteen het portret van Clawdia, hoewel de 
afbeelding weinig gelijkenis vertoont met de werkelijke vrouw. Niettemin prijst hij 
Behrens om diens wetenschappelijke realisme en nauwgezette weergave van details. De 
dokter wimpelt Hans' compliment af, maar geeft toe dat de gelijkenis van het portret 
vooral te danken is aan zijn intieme kennis van haar binnenste lichaam: 'Ik ken haar 
meer inwendig, onderhuids, ziet u, van arteriële bloeddruk, weefselspanning en lymfe-
stroming weet ik wat haar betreft mijn weetje - om bepaalde redenen.' (333) Castorp 
vraagt zich verwonderd af hoe de dokter erin geslaagd is zo voortreffelijk de essentie van 
zijn aanbedene weer te geven. Hoewel Clawdia verre van levensecht lijkt, voelt hij bij het 
zien van het schilderij de sterke neiging om zijn lippen tegen het canvas te drukken. Het 
is alsof hij haar lichaamsgeur kan ruiken, haar aanwezigheid kan proeven. Uiteindelijk 
realiseert hij zich dat hij zelf die speciale dimensie toevoegt: 'Het vloeit je in je hand en 
doet zijn werk, is niet aanwezig en toch op de een of andere manier weer wel, dat levert 
aanschouwelijkheid op.' (335) Schoonheid en uitstraling zijn niet alleen eigenschappen van 
het schilderij maar bevinden zich in de ogen van de kijker, op dezelfde manier als de 
identificatie van ziekte en gezondheid niet in de röntgenfoto zit maar in de ogen van de 
dokter. De Toverberg suggereert hier wederom een parallel tussen de interpretatieve varia
biliteit in de wetenschappelijke betekenis van de röntgenfoto en de subjectieve inter
pretatie van kunst. 

De hierboven beschreven scène omvat méér dan een terloopse verwijzing naar de 
historische competitie tussen röntgenfotografie, portretfotografie en de portretschilder
kunst. Mann spreekt ook impliciet een oordeel uit over de ontstane kloof tussen kunst en 
wetenschap. In een tijd waarin de medische betekenis van de röntgenfoto duidelijk ter
rein had gewonnen, relativeert de schrijver de geaccepteerde wetenschappelijke superio
riteit van de röntgenfotografie. De geneeskunde en de kunst hebben beide het menselijk 
lichaam als gemeenschappelijk kennisobject, zo concludeert Hans Castorp. De artistieke 
en de medische blik hebben altijd dicht bij elkaar gelegen, en de kennis over het lichaam 

26. Zie Holtzmann-Kevles (n. 20), Naked to the bone, 59. 
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die in de Griekse beeldhouwkunst tot uitdrukking komt, is stevig geworteld in de con
temporaine medische kennis. 

Hieraan zie je hoe de geest en schoonheid hand in hand gaan en eigenlijk altijd al één geweest zijn, 

met andere woorden: de wetenschap en de kunst, en dat artistieke activiteit er dus ook ontegenzegge

lijk bijhoort, als vijfde faculteit tot op zekere hoogte, dat ook zij niets anders is dan een humanistisch 

beroep, een nuance van de humanistische interesse, in zoverre haar voornaamste thema of gedreven

heid toch ook weer de mens is, dat zult u met mij eens zijn. (337) 

De lyrische, technologische en medische weergaven van het lichaam zijn slechts variaties 
op hetzelfde thema, en omdat Hans Castorp kunst en wetenschap als gelijkwaardige dis
ciplines beschouwt, is de ene soort afbeelding niet beter of hoger dan de andere. 

De fotografie van de dood 
Behalve dat het de geheimen van het hart zou prijsgeven, werd het röntgenapparaat nog 
een andere opmerkelijke macht toegedicht. Omdat men met de machine door de huid 
heen kon kijken, kreeg de patiënt vast een glimp te zien van zijn toekomstige lot als skelet. 
Het is niet zo verwonderlijk dat de schaduwen van beenderen in de röntgenfoto associaties 
opriepen met de dood. De dood, zo dacht men, was al aanwezig in het levende lichaam, 
en röntgenstralen maakten die sterfelijkheid slechts zichtbaar voor het blote oog. Direct 
na Röntgens uitvinding in 1896 publiceerden medische tijdschriften foto's van integrale 
menselijke skeletten, samengesteld uit meerdere fragmenten van doorgelichte botten. De 
publicatie van deze compositiefoto's diende geen enkel wetenschappelijk doel, maar ze 
waren zeer intrigerend. Ze bevestigden het populaire geloof in de voorspellende kracht 
van de röntgenstralen en vormden letterlijk een voorafschaduwing van de onafwendbare 
dood, waardoor ze behalve een medische ook een metafysische betekenis kregen. 

Wanneer Hans voor het eerst een blik werpt op de benige steigers van zijn eigen vlees -
zijn borstkas uitgelicht door het röntgenapparaat - denkt hij onmiddellijk aan de dood. 
De jonge protagonist uit De Toverberg realiseert zich dat hij staat te kijken naar zijn eigen 
memento mori: 

Hans Castorp zag wat hij verwacht had te zullen zien, wat echter eigenlijk niet voor mensenogen 

bestemd is en waarvan hij ook nooit gedacht had dat het hem nog eens vergund zou zijn te zien: hij 

keek in zijn eigen graf. Het toekomstige proces der ontbinding zag hij geanticipeerd door de kracht 

van het licht, het vlees, waarin hij wandelde, verteerd, verdelgd, tot een ijle nevel opgelost, en daar in 

het keurig afgewerkte skelet van zijn rechterhand, om het onderste kootje van welker ringvinger zwart 

en losjes zijn zegelring zweefde, die zijn grootvader hem had nagelaten: een solide ding van deze aarde, 

waarmee de mens zijn lichaam tooit, dat voorbestemd is daaronder weg te smelten, opdat het harde 

voorwerp vrij komt en zijn weg vindt naar vlees, dat het op zijn beurt weer een tijdje dragen kan. Met 

de ogen van genoemde tante uit het voorgeslacht der Tienappels zag hij een vertrouwd deel van zijn 

lichaam, doorschouwende, vooruitziende ogen, en voor de eerste keer in zijn leven begreep hij dat hij 

sterven zou. (284) 

Er is geen enkele medische reden waarom Hans zijn hand zou laten doorlichten; de reden 
waarom hier op de hand ingezoomd wordt, is uiteraard symbolisch. De vergankelijkheid 
van het vlees wordt in Castorps filosofische reflectie afgezet tegen de duurzaamheid van 
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de gouden ring, het enige object dat generatie na generatie zal overleven. De beschrijving 
van de doorschijnende hand deed de lezers van destijds ongetwijfeld denken aan de foto 
van Bertha Röntgens vingers; ook op deze befaamde foto refereerde de trouwring aan het 
huwelijk, eeuwige trouw en natuurlijk een vruchtbare verbintenis met vele nakomelingen. 
De benige, beringde hand symboliseert tegelijkertijd vergankelijkheid en continuïteit in 
de menselijke evolutie. 

Uiteraard zouden we de interpretatie van de röntgenfoto als een teken van immanente 
dood kunnen afdoen als een contemporaine eigenaardigheid. Maar het gewicht ervan 
wordt duidelijker als we in onze beschouwing betrekken hoe serieuze wetenschappers het 
röntgenapparaat gebruikten om het bestaan van geesten en spoken te staven. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw waren in verschillende Europese landen, waaronder 
Engeland en Duitsland, zogenaamde Associations for Psychical Research actief. Leden 
van deze verenigingen, volgens historicus Alan Grove, hoopten te bewijzen dat 'psychical 
phenomena were much more than a popular fantasy'.^' De fotocamera, uitgevonden in 
het midden van de negentiende eeuw, was aanvankelijk het favoriete instrument van deze 
spokenjagers. De camera bezat immers de merkwaardige eigenschap dat zij dingen op de 
fotografische plaat tevoorschijn liet komen die er in werkelijkheid niet waren - schadu
wen van mensen die nooit aanwezig waren geweest in het gefotografeerde tableau. En 
omgekeerd verdwenen er soms mensen of voorwerpen uit de afbeelding nadat ze er eerst 
wel degelijk op gestaan hadden; als deze verdwijning onverhoopt samenviel met de dood 
van de bewuste persoon, moest er natuurlijk wel meer aan de hand zijn. Het duurde 
enige tijd voordat men begreep dat de spookachtige vlekken en de verdwijnende figuren 
op de foto's het resultaat waren van een te lange belichtingstijd en vervagende chemi
caliën. Hoewel de leden van de verenigingen hadden gehoopt dat de fotocamera een 
betrouwbaar instrument zou blijken voor het opsporen en verifiëren van geesten, toon
den de afbeeldingen slechts de technische beperkingen van de 'oude fotografie'. 

De uitvinding van de 'nieuwe fotografie', zoals röntgenfotografie ook wel werd ge
noemd, wekte veel enthousiasme en hoop bij de Associations for Psychical Research. In 
de populaire cultuur werden röntgenfoto's direct geassocieerd met de griezelige plaatjes 
van skeletten. Volgens Alan Grove was de acceptatie van röntgenstralen als wetenschap
pelijk instrument om het bestaan van geesten vast te leggen een logisch gevolg van eerdere 
pogingen om de fotocamera hiervoor in te zetten: 'Röntgen's discovery immediately 
confirmed preexisting theories about invisible vibrating forces and, within the popular 
imagination, seemed to confirm scientifically the existence of mesmeric and ghostly 
forces in our world.'^^De combinatie van een heilig geloof in bovennatuurlijke verschijn
selen en een rotsvast vertrouwen in wetenschappelijk rationalisme was bepaald niet 
ongewoon in die tijd. Integendeel, de nieuwe visualiseringstechniek werd omarmd als 
een veelbelovend instrument dat gerede twijfels over het bestaan van geesten als immate
riële substanties in onze materiële wereld zou kunnen wegnemen. 

Mann thematiseert deze spanning tussen spiritisme en wetenschap met name in het 
hoofdstuk 'Uiterst dubieuze zaken', bijna aan het einde van zijn roman. Verschillende critici 
hebben dit hoofdstuk afgedaan als een frivole intermissie, of als een onderwerp dat niet 
in overeenstemming lijkt met de serieuze en realistische inhoud van de rest van roman.^' 

27. Alan Grove, 'Roentgen's ghosts: Photography, x-rays, and the Victorian imagination'. Literature and 
Medicine\6li (1997) 141-73. 

28. Ibid., 164. 
29. Zie bijvoorbeeld T.J. Reed, Thomas Mann: The uses of tradition (Oxford: Oxford University Press 1974). 
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Andere critici hebben Manns tijdelijke preoccupatie met het occulte toegeschreven aan 
het historische momentum, waarin het Duitse nationalisme sterk beïnvloed werd door 
nationale mythen en verhalen vol bijgeloof-" In het licht van mijn voorgaande betoog 
sluit Manns thematische verkenning van het spiritisme echter nauw aan bij de wijze 
waarop hij medische en artistieke technologieën aan elkaar relateert. De twee genees
heren van Beghof representeren twee typen doktoren: terwijl Behrens in de roman sym
bool staat voor de continuïteit tussen de schilderkunst en de radiologie, personifieert 
Krokowski de in onze ogen compromitterende alliantie tussen wetenschap en spiritisme. 
Krokowski is echter het schoolvoorbeeld van de contemporaine moderne wetenschapper 
die gefascineerd is door Freudiaanse psychoanalyse, en die zijn wetenschappelijke inte
resse doortrekt naar meer dubieuze gebieden zoals de parapsychologie en het occultisme. 
Hoewel sommige tuberculosepatiënten, zoals Settembrini, niets moeten hebben van 
Krokowski's semi-wetenschappelijke mystificaties, legitimeert hij zijn preoccupatie met 
de diepte van de menselijke ziel als een zuiver wetenschappelijke belangstelling voor het 
onderbewuste. Hij is geïntrigeerd door de relatie tussen het spirituele en het materiële, en 
is ervan overtuigd dat 'wie het organisch ziektesymptoom beschouwt als het werk van uit 
het bewuste zielenleven verbannen en gehysteriseerde affecten, die de scheppingsmacht 
[erkent] van het psychische in het materiële - een macht die men gedwongen is als tweede 
bron van de magische fenomenen te betitelen.' (851) Dokter Krokowski verwoordt hier
mee zijn overtuiging dat aUe organische materie moet worden gezien als een bundeling 
van energie en dat onzichtbare immateriële substanties deel uitmaken van die energie
stromen. Dit laatste wil hij als wetenschapper graag bewijzen. 

Net als de leden van de Associations for Psychical Research, beschouwt Krokowski het 
röntgenapparaat als een instrument bij uitstek om de transformatie van het stoffelijke 
lichaam in de immateriële geest te traceren. Hij voert zijn onderzoek op het gebied van 
de parapsychologie uit met de gedrevenheid en gedegenheid van een experimenteel 
natuurkundige, en hanteert de methodologische uitgangspunten uit deze harde weten
schap om zijn stelling te bewijzen. De mechanisch geproduceerde röntgenafbeeldingen 
moeten het objectieve bewijsmateriaal vormen voor zijn hypothese dat de geesten van 
overledenen blijven voortbestaan als immateriële substanties in de wereld der levenden. 
Als op Berghof de bovennatuurlijke begaafde patiënte Ellen Brand arriveert, begint zijn 
kruistocht voor wetenschappelijke validering. Het negentienjarige Deense meisje beweert 
dat ze door muren heen kan kijken, mensen met haar ogen kan uitkleden, en conversaties 
kan horen tussen personen die zich in een heel andere ruimte bevinden. Bovendien ver
klaart Ellen dat ze helderziend is, omdat ze getuige was van haar zusters dood terwijl die 
zich op dat moment in Amerika bevond. Het medium dat Ellen in contact brengt met de 
wereld van de doden is een geest die luistert naar de naam Holger. Dokter Krokowski 
onderzoekt het meisje bij haar komst uitgebreid met behulp van röntgenstralen, en doet 
dit niet slechts met de bedoeling om tuberculose bij haar vast te stellen. 

Hans Castorp is inmiddels, aan het einde van de roman, net zo sceptisch over de waar
de van röntgenfoto's om het spirituele te verifiëren als over de waarde van het instrument 
om het onweerlegbare bewijs van tuberculose te leveren. In tegenstelling tot dokter 
Krokowski neemt Castorp de autoriteit van de objectieve röntgenfoto niet voetstoots aan, 

30. Zie John S. King, 'Most dubious': Myth, the occult, and politics in the Zauberberg', Monatshefte 88/2 (1996) 
217-36. 
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maar neemt hij de rol aan van wantrouwende criticus. Tijdens een seance, waarbij zowel 
Hans als Ellen Brand aanwezig is, wordt de protagonist geconfronteerd met duistere 
machten: een van de aanwezigen krijgt een klap in het gezicht en plotseling gaat het elek
trische licht uit zonder dat iemand aan de knop heeft gedraaid. Maar de meest onver
klaarbare gebeurtenis overkomt Hans zelf: plotseling voelt hij dat er iets in zijn schoot 
valt en even later ontdekt hij wat het is. 'Op zijn knieën lag een minuscuul voorwerp... 
het glazen diapositief dat het inwendige portret van Clawdia Chauchat liet zien, en dat zeker 
hij, Hans Castorp, niet in deze kamer gebracht had.' (866) Omdat Hans twijfelt aan de 
waarde van de röntgenfoto als wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van geesten, 
houdt hij zijn mond over het incident. Als hij later zijn twijfels aan Settembrini voorlegt, 
geeft deze hem een behoorlijke schrobbering. Een verstandige jongen met een 
ingenieursdiploma, zoals Hans, zou zich verre moeten houden van dit soort irrationele 
ondernemingen. Settembrini noemt Ellen Brand een doortrapte bedriegster en waar
schuwt Hans dat hij zich niet met dit soort immorele zaken moet inlaten en moet ver
trouwen op zijn gezonde verstand. 

De Toverberg stelt hier dus de merkwaardige verbintenis tussen een positivistisch geloof 
in de autoriteit van de wetenschap en een romantisch gevoel geworteld in subjectieve 
impressies ter discussie. Dokter Krokowski is representatief voor het eerste standpunt 
terwijl de inwoners van Berghof de tweede positie personifiëren. Castorp vindt beide 
posities verdacht, en ziet al helemaal niets in een alliantie tussen een ongebreideld ver
trouwen in de wetenschappelijke methode en een onkritische overgave aan de intuïtie. 
Ondanks Settembrini's waarschuwing kan hij de verleiding toch niet weerstaan om deel 
te nemen aan een seance waarin Ellen, onder de wetenschappelijke leiding van dokter 
Krokowski, contact gaat zoeken met Hans' inmiddels overleden neef Joachim. De schaars 
verlichte séancekamer doet Hans denken aan het röntgenlaboratorium waar hij zeven 
jaar eerder zijn neef toestemming vroeg voor de optische indiscretie om in diens hart te 
kijken: 'Hij herinnerde zich ter rechtvaardiging van dit donker dat andere, waarin men 
zich in het doorlichtingslaboratorium zo devoot geconcentreerd en waarmee men zijn 
dagkijkers ingezeept had, voordat men kon "zien".' (876) Als ze ongeveer een uur met de 
séance bezig zijn, verschijnt plotseling de geest van Joachim, gekleed in een militair uni
form, bewapend, met ingevallen wangen en een baard." Dokter Krokowski spoort Hans 
aan met zijn neef te praten, maar Hans neemt een resoluut besluit: 'In een paar stappen 
[was hij] bij de treden van de gangdeur en knipte met een kordate handgreep het witte 
licht aan.' (887) Natuurlijk is de dokter kwaad en verontwaardigd dat zijn wetenschappe
lijke experiment verstoord wordt; Castorp is er echter van overtuigd dat niemand of niets 
het voortbestaan van zijn overleden neef Joachim kan bewijzen. De materialisering van 
de geest, net als de visualisering van tuberculose en van de liefde, is een 'uiterst dubieuze 
zaak' zoals de titel van het hoofdstuk aangeeft. De poging om doden te fotograferen 
vindt hij niet alleen irrationeel, maar ook onethisch. Hans Castorp wil zich vastklampen 
aan de zekerheid van Joachims dood, net zoals hij eerder in het verhaal wilde vasthouden 
aan de eerste diagnose van tuberculose en aan zijn liefde voor Clawdia Chauchat, ook al 
leverden de röntgenfoto's het 'onomstotelijke bewijs' van het tegendeel. 

31. Kittler (n. 17, Gramophone, 176) merkt naar aanleiding van deze scene in De Toverberg op dat de geest van 
loachim niet verschijnt totdat de grammofoon aangezet wordt: 'The sanatorium's own psychoanalyst is 
unable to coniure up the spirit of Castorp's deceased cousin until the gramophone administrator comes up 
with the obvious solution. Only when prompted by the phonographic reproduction of his favorite tune 
does the spirit appear, thus revealing this media link to be a sound-film reproduction' (ibid., 174). 
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Röntgenstralen tussen wetenschap en kunst 

Thomas Mann, bij monde van zijn protagonist, verwerpt het spiritisme als irrationeel, 
romantisch bijgeloof én als rationeel, wetenschappelijk experiment. In een van zijn essays 
uit de jaren twintig, waarin de schrijver verslag deed van zijn eigen ervaringen met sean
ces in München, uitte hij zijn ethische bezwaren tegen dit soort ondernemingen.^- In De 
Toverberg verwerkt hij deze scepsis op een meer symbolisch niveau. Aan de ene kant had 
de schrijver geen treffender beeld kunnen schetsen van het sterk van culturele conno
taties doortrokken fenomeen van de röntgenfotografie uit die tijd. Anderzijds vormt de 
geest van Joachim een voorafschaduwing van de Eerste Wereldoorlog, die op het punt 
stond uit te breken.^- Hoewel impliciet, kan de seance gelezen worden als de ouverture tot 
Hans Castorps dood. In het volgende en laatste hoofdstuk van de roman verlaat hij het 
sanatorium en sluit zich aan bij het Duitse leger; de schrijver laat onze held achter in het 
strijdgewoel en 'laat de vraag open' hoe het met hem afloopt. De vele symbolische vooruit
wijzingen maken het echter aannemelijk dat Hans sneuvelt in de loopgraven. De röntgen
foto leverde geen bewijs voor het bestaan van leven na de dood; wel vormen de foto's een 
voorafschaduwing van zowel Joachims tragische overlijden als Hans Castorps roemloze 
ondergang. 

Besluit 
De Toverberg wemelt van de instrumenten waaraan in die tijd een 'magische' kracht werd 
toegekend: het röntgenapparaat, de fotocamera, de grammofoon - zelfs de cinema wordt 
genoemd als een medium dat tot de verbeelding spreekt van de sanatoriumpatiënten. 
Röntgenstralen waren slechts één uitvinding in een lange reeks van technische instru
menten die lichamen in tijd en afstand konden scheiden van hun representaties. Toen de 
roman in 1924 verscheen, had het röntgenapparaat nog maar net een voornamelijk medi
sche status verworven; andere betekenissen van röntgenstralen, als zouden zij intieme 
gevoelens kunnen blootleggen of geesten kunnen fotograferen, resoneerden nog volop in 
de populaire cultuur. De wijde verspreiding van röntgenbeelden onder een breed 
publiek, in de decennia na de ontdekking van de stralen, was juist een gevolg van het feit 
dat wetenschappelijke betekenissen onlosmakelijk verbonden waren met sociale en culturele 
inscripties. De capaciteit van het apparaat om objectieve, visuele representaties van het bin
nenste menselijk lichaam te produceren, werd onvoorwaardelijk geaccepteerd, en dezelfde 
magie, dacht men, kon ook van toepassing zijn op het doorhchten van de menselijke ziel. 

Tijdens zijn verblijf in Davos komt Hans Castorp - en in zijn kielzog de lezer - geleidelijk 
tot de ontdekking dat de technische innovaties van de moderne tijd niet zonder meer de 
objectieve kwaliteiten bezitten die daaraan in het algemeen worden toegedicht. Het rönt
genapparaat, net als de fotografie, stelt de mens in staat beter te zien dan met het blote 
oog, maar hetzelfde apparaat dat de werkelijkheid op de plaat vastlegt, vervormt haar 
ook. Hans Castorp weigert tenslotte mee te gaan in het overheersende wetenschappelijke 
paradigma waarin mechanische visualiteit de hoogste status krijgt als bewijs van objec
tieve werkelijkheid. Wat werkelijkheid is, wordt in hoge mate bepaald door de interpre
tatie van degene die observeert, en het hoogst bereikbare lijkt het creëren van een consensus 
over waar die representatie voor staat, wat hij precies betekent. Terwijl het positivisme abso
lute superioriteit toekent aan wetenschappelijke methoden en instrumenten, laat Mann 

32. Thomas Mann, 'Drei Berichte über Okkultische Sitzungen' in: Gesammelte Werke dl. 13,33-48. 
33. Zie ook Richard Koe, 'Magical enactments: Reflections on 'highly questionable' matters in Der Zauberberg', 

Germanic Review 6Sli (1993) 108-117. 
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zien dat wetenschap en de humaniora, wetenschap en kunst, nog steeds dicht bij elkaar 
staan. Zowel de fotografie als de röntgenfotografie zijn in feite representatietechnolo
gieën die een illusie van ongemedieerde werkelijkheid creëren. 

De held uit De Toverberg, die een fundamenteel wantrouwen koestert ten aanzien van 
het irrationele en occulte, ontwikkelt in de loop van roman eenzelfde scepsis ten aanzien 
van de alomvattende claims van de positivistisch wetenschap. Deze kritiek manifesteert 
zich in de wijze waarop Mann in zijn roman de technologische instrumenten uit de kunst 
en de wetenschap aan elkaar relateert. In plaats van een strikte hiërarchie aan te brengen 
tussen rationele, objectieve wetenschap en emotionele, subjectieve kunst, legt Mann juist 
de nadruk op de continuïteit tussen artistieke en wetenschappelijke technologieën, repre
sentaties en methoden. De Toverberg kondigt het einde aan van een langdurige hegemonie 
van eerst de romantiek en later het realisme en naturalisme in de negentiende-eeuwse 
kunsten, en introduceert het nieuwe tijdperk van het modernisme. Gedetailleerde 
mechanische beschrijvingen van de objectieve verteller maken plaats voor de rechtstreekse, 
belichaamde impressies van het modernistische personage. Thomas Manns gerede twijfel 
ten aanzien van de geclaimde objectiviteit van de röntgenfotografie maakt dat zijn lezers 
zich moeten beraden op de 'vanzelfsprekende' relatie tussen subject en (instrumentele) 
waarneming, tussen object en de representatie ervan, en tussen wetenschap en kunst. 

SUMMARY 

X-rays between art and science in The Magic Mountain. 
When x-ray, in the early 1900s, was hailed as the new instrument of objective verification 
and indisputable proof, it signaled the reign of the visual over other senses of empirical 
verification, such as sound and touch. The extent of visual evidence was believed to be 
all- encompassing: x-rays were supposedly a sort of super photography that could prove 
the existence of immaterial substances, the materiality of things heretofore unseen. 
Thomas Mann's The Magic Mountain (1924) elaborates on three invisible aspects of the 
body: the verification of disease (tuberculosis), the visualization of intimate feelings such 
as love, and the ultimate proof of the spiritual self after death. In all three areas - medical, 
psychological and metaphysical - the x-ray was thought to be a magical instrument that 
could render the body (and soul) transparent. The Magic Mountain does not simply 
reflect these beliefs, but problematizes cultural conceptions inspired by medical-scientific 
axiomas. 
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