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FAUSTISCHE WETENSCHAP EN DE 
TOVENAAR. DE WETENSCHAP VAN 
HET LEVEN BIJ THOMAS MANN. 
DAAN WEGENER* 

In zijn beroemde rede 'Wissenschaft als Beruf' sprak Max Weber over de onttovering 
van de wereld. Met onttovering bedoelde Weber letterlijk het geloof'dafi es [in der 
Welt] also prinzipiell keine geheimnisvoUen unberechenbare Machte gebe, die da 
hineinspielen, dafi man vielmehr alle Dingen - im Prinzip - durch Berechnen beherr-
schen könnne.'' Volgens Weber was dit een uitgesproken Westerse ontwikkeling die niet 
in de laatste plaats te danken was aan de overwinningen van de moderne wetenschap. 
Toch was de Wilhelminische wetenschap niet zo materialistisch als men bij lezing van 
Webers rede zou denken. Wetenschappers waren zelfs actief bezig met het herbetoveren 
van de wereld. 

Zo werd onderzoek gedaan naar tal van psychische verschijnselen, zoals telepathie en 
hypnose. In de bestsellers Kunstformen der Natur (1899-1904) en Die Weltratsel (1899) 
wees de bioloog Ernst Haeckel op het kunstzinnige en spirituele karakter van de 
natuur. De chemicus Wilhelm Ostwald maakte een religie van zijn energeticisme. Om 
de wereld opnieuw tot leven te wekken, begonnen biologen haar in organische termen 
te beschrijven. En tot slot leek de pas ontdekte Röntgenstraling onze eigen stoffelijk
heid te relativeren.-

Weber zal geen voorstander geweest zijn van deze pogingen om de wereld te herbe
toveren. Het was juist de verdienste van de wetenschap dat ze waardenvrij was. Dit 
garandeerde bijvoorbeeld dat wetenschap geen politieke lading kon krijgen en voor 
politieke doeleinden misbruikt kon worden. Webers 'Wissenschaft als Beruf' was dus 
geen pleidooi tegen het materialisme, maar een pleidooi voor nuchtere acceptatie van 
een onttoverde wereld. Men kan zich zelfs niet aan de indruk onttrekken dat Weber 
waarschuwde voor elke herbetovering van de wereld. 

Ook de Duitse romancier Thomas Mann waarschuwde voor de herbetovering van de 
wereld. Het wereldbeeld waarbinnen de gevaren hiervan betekenis kregen, vormt het 
onderwerp van dit artikel. Hierbij beperk ik mij uitsluitend tot het literaire werk van 
Mann. Alvorens over te gaan op mijn centrale vraagstelling, wil ik even stilstaan bij het 
belang van een studie naar Mann voor een wetenschapshistorisch tijdschrift. Omdat 
Mann geen natuurwetenschapper maar een schrijver was, is zijn betekenis voor de 

* Universiteit Utrecht, Instituut voor geschiedenis en grondslagen der natuurwetenschappen, postbus 80.000, 
3508 TA Utrecht. 

1 M. Weber, Wissenschaft als Beruf (Münchenigig) 16. 
2 A. Owen, The place of enchantment: British occultism and the culture of the modern (Chicago 2004); C. 

Hakfoort , 'Science deified: Wilhelm Ostwald's energeticist world-view and the history of scientism', 
Annals of Science 49 (1992) 525-544; A. Harrington, Reenchanted science: holism in German culture from 
Wilhelm II to Hitler (Princeton 1996); P. Forman, 'Weimar culture, causality, and quantum theory, 1918-
1927: adaptat ion by German physicists and mathemat ic ians to a hostile intellectual environment ' , 
Historical Studies in the Physical Sciences 18 (1987) 149-229. 

255 



62 Daan "Wegener 

wetenschapsgeschiedenis niet vanzelfsprekend. Echter, omdat hij vanuit zijn positie als 
veelgelezen schrijver reflecteerde op de wetenschap, gaf hij deze betekenis in het publieke 
domein en droeg daarmee bij aan de beeldvorming rond wetenschap in de twintigste 
eeuw. Dit rechtvaardigt, wetenschaps- en vooral ook cultuurhistorisch gezien, een 
onderzoek naar de rol van wetenschap in het werk van Mann. 

Ik zal dus niet proberen causale verbanden te leggen tussen wetenschappelijke ontdek
kingen en Manns romans. Mijn interesse gaat hier niet uit naar de bronnen die Mann 
heeft gebruikt en hoe hij deze heeft verwerkt in zijn romans. Dit is al met grote nauw
keurigheid door Malte Herwig gedaan.' In zijn boek Bildimgsbürger aitf Abwegen heeft hij 
laten zien dat Mann zich bij het schrijven van zijn boeken baseerde op de meest uiteen
lopende bronnen, variërend van krantenartikelen, populair-wetenschappelijke boeken tot 
vakliteratuur en gesprekken met vooraanstaande wetenschappers. Of hij deze literatuur 
goed begreep en in hoeverre deze bronnen wel een getrouw beeld van de 'zuivere' 
wetenschap gaven, is hier niet aan de orde. 

Voortbordurend op het werk van Herwig zal ik vooral kijken hoe Mann in zijn oeuvre 
uit een mengelmoes van wetenschappelijke, filosofische en religieuze elementen een 
samenhangend wereldbeeld construeerde. De verschillen en overeenkomsten tussen 
niet-zijn en zijn, levenloze en dode natuur en tussen dieren en mensen staan hierin 
centraal. In dit artikel beperk ik mijn analyse tot de overgang tussen de levende en de 
levenloze natuur. In het wereldbeeld van Mann blijken complexe kristalstructuren veel 
overeenkomsten te hebben met eenvoudige organismen. De vraag of deze structuren 
een brug vormen tussen beide domeinen wordt dan ook in verschillende romans 
gesteld. In de tweede paragraaf zal blijken dat onder deze schijnbaar continue overgang 
een diepe kloof rust. Kristallen staan bij Mann symbool voor de eeuwigheid en ver
schillen daarme radicaal van het leven, waarvan de meest karakteristieke eigenschap de 
vergankelijkheid is. Hoe belangrijk het is om dit onderscheid in acht te houden, wordt 
duidelijk in de derde paragraaf waar een verband wordt gelegd tussen 'faustische 
wetenschap' en de twee wereldoorlogen. 

De bronnen die ik gebruik zijn de romans zelf. Centraal staan de twee grote romans 
Der Zauberberg (1924) en Doktor Faustus, das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian 
Leverkühn erzahlt von einem Freunde (1947). Daarnaast komen ook Bekenntnisse des 
Hochstaplers Felix Krull (1954) en Lotte in Weimar (1939) ter sprake. De passages in de 
diverse romans zullen getuigen van een opmerkelijke eenheid. Daarmee is de natuur
wetenschap een terugkerend element in het oeuvre van Mann. Deze passages hebben 
niet alleen binnen de romans een specifieke functie, maar verwijzen ook naar elkaar, 
zodat een samenhang ontstaat tussen de romans onderling. Dit artikel richt zich met 
name op deze samenhang, op wetenschap in het oeuvre van Mann. 

Manns wereldbeeld. 
In deze paragraaf zal een poging ondernomen worden Manns wereldbeeld te recon
strueren. Hieruit zal blijken dat in dit beeld de verschillende 'zijnsvormen' en hun 
onderlinge relaties centraal stonden. Zo maakte Mann strikt onderscheid tussen niet-
zijn, de levenloze materie, het leven en de mens. Des te opmerkelijker is het dat hij 
tegelijkertijd toegaf dat de domeinen van deze zijnsvormen overlap vertoonden. Op de 
grens van leven en levenloos stuit men dus op een soort paradox. In latere paragrafen 

3 M. Herwig, Bihiungsbürger auf Abwegen. Naturwissenschaft im Werk Thomas Mann (Frankfurt 2004). 
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wordt deze paradox in verband gebracht met de herbetovering van de wereld en 'fausti
sche wetenschap'. 

Felix Krull beschrijft de avonturen van de transmuterende schelm Felix Krull. In een 
trein op weg naar Lissabon, ontmoet hij een professor in de paleontologie, een zekere 
Professor Kuckuck. Al snel neemt het gesprek een hoge vlucht. Kuckuck vertelt Krull 
dat er drie 'Urzeugungen' geweest zijn: 'Das Entspringen des Seins aus dem Nichts, die 
Erweckung des Lebens aus dem Sein und die Geburt des Menschen.''» Bij deze overgangen 
werd steeds 'iets' aan het voorgaande toegevoegd. 

Meteen worden deze oerverwekkingen geproblematiseerd. Want, legt Kuckuck uit, al 
het Zijn, de natuur dus, 'sei eines überall und in allem.' Het leven bestond ten slotte uit 
dezelfde bouwstenen als de anorganische natuur. Bovendien gingen levende en dode 
natuur geleidelijk in elkaar over. 'Die Grenze zwischen [dem Belebten] und dem 
Unbelebten [Natur] sei fliefiend.' Planten konden mineralen met behulp van zonlicht in 
levende stoffen omzetten en onder de zee groeiden toekomstige bergen uit de skeletten 
'winziger Lebewesen'. Ook kristallen demonstreerden de eenheid van de natuur: 

lm Schein- und Halbleben der flüssigen Kristalle spiele augenfallig das eine Naturreich ins andere 

hinüber. Immer, wenn die Natur uns gaukelnd im Unorganischen das Organische vortausche, wie in 

den Schwefel-, den Eisblumen, woUe sie uns lehren, dafi sie nur eines sei.^ 

Ook tussen dieren en mensen en tussen zijn en niet-zijn kon men slechts een kunstmatige 
en arbitraire grens trekken. Vanwege de biologische evolutie was er geen duidelijke grens 
te trekken tussen de verschillende organismen. In het binnenste van het atoom gingen 
het zijn en niet-zijn in elkaar over in de vorm van een soort ijle energie. Er is een 
opmerkelijke tegenspraak tussen (drie) oerverwekkingen en een onverdeelde natuur. Er 
kan niet tegelijkertijd een discontinue en een continue overgang tussen dode en levende 
natuur zijn. 

Ook in Der Zauberberg is deze tegenspraak terug te vinden. In het hoofdstuk 
'Forschungen' is Hans Castorp inmiddels volledig geacclimatiseerd aan het leven in het 
sanatorium. De toekomstige scheepsbouwkundig ingenieur had niet gepland langer dan 
drie weken in het sanatorium te verblijven. Hij kwam alleen zijn zieke neef bezoeken. 
Vanwege zijn eigen verkoudheid, gebrek aan tijdsbesef en groeiende liefde voor één van 
de bewoners liep Castorps verblijf op de Berghof vreselijk uit. Zijn interesse in het 
leven, de ziekte en het vrouwelijke lichaam maakt dat Castorp zich begint te verdiepen 
in 'Anatomie, Physiologie und Lebenskunde.'*' 

Al snel komt Castorp tot de conclusie dat de vraag wat het leven onderscheidt van de 
anorganische natuur niet door zijn boeken beantwoord wordt. Er gaapten twee kloven 
tussen de vormen van zijn. Elk daarvan correspondeerde met een oerverwekking. 
'Zwischen Leben und unbelebter Natur aber klaffte ein Abgrund, den die Forschung 
vergebens zu überbrücken strebte.''' De andere kloof'der weit mysteriöser gahnte' hoor-

4 T. Mann, Gesammelte Werken (14 delen, Frankfurt 1960-1974) VII, 542. In het vervolg zal ik de afkorting 
TMW gebruiken om naar de Gesammelte Werken te verwijzen. Uit de context zal steeds duidelijk zijn uit 
welke roman wordt geciteerd. 

5 Ibid., 545. 
6 TMW, III, 381. Bij het schrijven van deze passages heeft Mann boeken geraadpleegd van Ludimar 

Hermann, Oscar Hertwig, Alexander Lipschütz, Paul Kammerer, Ernst Haeckel, lakob von Euxküll, Max 
Wilhelm Meyer en Wilhelm Bölsche. Zie: Herwig (n. 3), Bildungsbürger auf Abwegen, 73-86. 

7 TMW, III, 384. 
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de bij een 'weit ratselhafter und abenteuerlicher' oerverwekking: 'der Urzeugung des 
Stoffes aus dem Unstofflichen.'* 

Net als in Felix Krull worden de twee oerverwekkingen vervolgens geproblematiseerd. 
Opnieuw zoekt Mann de grens tussen het zijn en het niet-zijn in het binnenste van het 
atoom, waar zich een soort half vergeestelijkte energie bevindt. Het ontstaan van het 
leven wordt daarentegen op een andere manier benaderd dan in Felix Krull. Eerst asso
cieert Castorp leven met organisatie. Vervolgens is de vraag wat dan de bouwstenen van 
dit leven, de levenseenheden zouden kunnen zijn. Elementaire eenheid, zo wordt 
beweerd, sluit organisatie uit. 

Solange von Lebenseinheiten die Rede war, konnte nur falschlich von Elementareinheiten die Rede sein, 

denn der Begriff der Einheit umschlofi ad infinitum den Mitbegriff der untergeordnet-aufbauende 

Einheit, und elementares Leben, also etwas, was schon Leben, aber noch elementar war, gab es nicht. 

Aber obschon ohne logische Existenz, mufite zuletzt dergleichen irgendwie wirklich sein, denn die 

Idee der Urzeugung, das hiefi: der Entstehung des Lebens aus dem Nichtlebenden, war ja nicht von 

der Hand zu weisen.' 

Opnieuw zijn we aanbeland bij een paradox. De levenseenheid bestaat in de f)'sische 
wereld maar heeft tegelijkertijd geen 'logische existentie'. De vergelijking van leven met 
organisatie hangt nauw samen met Manns ideeën over de staat. Zoals hij zelf schreef; 'Die 
Stadt, der Staat, die nach dem Prinzip der Arbeitsteilung geordnete soziale Gemeinschaft 
war dem organischen Leben nicht nur zu vergleichen, sie wiederholte es.''° De identificatie 
van een (menselijk) lichaam met een staat was niet origineel. Het leven diende al bij 
Hegel als een vruchtbare metafoor voor de ideale staat en was daarmee nauw verwant 
met de Duitse idee van vrijheid. Het is typisch dat de antithese organisatie-eenheid bij 
Mann niet zoals bij de dialectici op een hoger niveau wordt opgelost in een synthese. 
De problematische aard van het leven laat zich terugvertalen naar de problematische 
aard van de ideale staat, van de Duitse nationale eenheid. Oplossingen voor het pro
bleem van de nationale eenheid werden vaak op het idealistische vlak gevonden. Na het 
verlies van de Eerste Wereldoorlog zag Mann in dat deze idealistische oplossing geen 
steek hield en hij werd Vernunftrepiiblikaner." 

Ook in Dr. Faustus speelt de overgang van de anorganische naar de organische 
natuur een grote rol. In deze roman beschrijft de humanist Serenus Zeitblom het leven 
van zijn vriend, de theoloog en componist Adrian Leverkühn. Leverkühn had een pact 
met de duivel gesloten: in ruil voor zijn ziel kon hij de meest waanzinnige composities 
maken. Zeitblom schrijft de biografie van zijn overleden vriend terwijl de Tweede 
Wereldoorlog ten einde loopt. De verdoemenis van Leverkühn staat niet alleen symbool 
voor de verdoemenis van de Duitse kunst, maar ook voor de verdoemenis van het 
Duitse wezen. 

8 Ibid., 395. 
9 Ibid., 394. 

10 7b(d., 395-396. 
11 Vernunftrepublikaner waren 'Republicans from intellectual choice, rather than passionate conviction.' P. 

Gay, Weimar culture (1968) 24, 133. De term Vernunftrepublikaner is afkomstig van Friedrich Meinecke, 
maar Gay is de eerste die het als een centraal begrip gebruikt in zijn analyse van de Republiek van 
Weimar. Voor het verband tussen holistisch-idealistische levens-, wereld- en staatsopvattingen enerzijds 
en nationaal-socialistische politiek anderzijds zie Harrington (n.2), Reenchanted science. 
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De jeugd van Leverkühn wordt in de eerste hoofdstukken van de roman beschreven. In 
één daarvan geeft de vader van Adrian enkele natuurwetenschappelijke 'demonstratie-
proeven'. Onder het toeziend oog van de ernstige Zeitblom en een lachende Adrian 
beschrijft Jonathan Leverkühn onder andere de melancholieke kleurenpracht van giftige 
vlinders en hun eetbare na-apers, de camouflage van sommige insecten die niet van 
bladeren zijn te onderscheiden, 'etende oliedruppels', zichtbare muziek en de onleesbare 
tekens en versieringen van zeeschelpen." 

Ook kon Jonathan op winterdagen halve uren lang naar varen-vormige ijsbloemen kij
ken. 'Bildeten [...] diese Phantasmagorien die Formen des Vegetativen vor, oder bildeten 
sie sie nachV, vroeg hij aan zijn jonge gasten. 'Keines von beidem, erwiderte er wohl sich 
selbst; es waren Parallelbildungen. Die schöpferisch traumende Natur traumte hier und 
dort dasselbe.'-' 

In een ander experiment liet Jonathan in een met waterglas gevuld kristallisatievat 
vanuit de bodem kristallen ontstaan. Deze namen onder de osmotische druk de vorm 
van allerlei soorten planten en poliepen aan. Bovendien bleken deze 'kummervollen 
Imitatoren des Lebens lichtbegierig, 'heliotropisch' [...] wie die Wissenschaft vom Leben 
es nennt.'''* Wanneer een deel van het aquarium verlicht werd, bewogen de planten en 
poliepen uit verlangen naar licht en warmte in die richting. Jonathans preoccupatie was 
'die Einheit der belebten und der sogenannte unbelebten Natur.''' Al deze passages 
doen sterk denken aan eerder geciteerde (maar later geschreven) stukken uit Felix Krull. 
Jonathan en Prof Kuckuck deelden de opvatting dat de natuur ondeelbaar is. 

In de romans van Mann dienen kristalstructuren opvallend vaak als voorbeeld om de 
overeenkomsten tussen de levende en de levenloze natuur te verhelderen. De opvatting 
dat er een continue overgang was van kristallen naar levende organismen was niet origi
neel. Het was een terugkerend thema in de negentiende eeuwse discussies in de biologie. 
Harry Snelders heeft een deel van het wetenschappelijke debat in kaart gebracht.'^ Ook 
in de literatuur werd er al gereflecteerd op dit vraagstuk, met name door Goethe. Zo 
laat Wagner in Faust II een 'mannetje', genaamd Homunculus, uitkristalliseren.'^ Op
merkelijk hierbij is dat de Homuculus alleen dankzij het geheime medewerken van 
Mephistopheles tot 'leven' kan worden gebracht. Deze passage is ongetwijfeld een bron 
van inspiratie geweest voor Mann, die de dichter uit Weimar graag imiteerde. Zowel in 
de wetenschap als in de literatuur stond de vermeende oorsprong van het leven in 
kristalstructuren ter discussie. Hoe Mann literair met deze vraag omging, vormt het 
onderwerp van de volgende paragrafen. 

Levende kristallen? 
Om de zojuist gestelde vraag te beantwoorden, is het echter wenselijk eerst een duide
lijk beeld te hebben van wat Mann onder het begrip 'leven' verstond. Vooral in Der 

12 TMW, VI, 22-27. 
13 Ibid., 28-29. 
14 Ibid., 31. 
15 Ibid., 28. 
16 H.A.M. Snelders, 'Zijn vloeibare kristallen levende organismen?', Gewina 20 (1997) 129-142. 
17 Hier volgt een deel uit het gesprek tussen Wagner en Mephistopheles. Wagncr: 'Was man an der Natur 

GeheimnisvoUes pries,/ Das wagen wir verstandig zu probieren,/ Und was sie sonst organisicren lieS, / 
Das lassen wir kristallisieren.' Mephistopheles: 'Wer lange lebt, hat viel crfiihren,/ Nichts Neues kann für 
ihn auf dieser Welt geschehn./ Ich habe schon in meincn Wanderjahren / Kristallisicrtes Menschcnvolk 
gesehn.' Faust 11, regel 6857-6864. 
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Zauberberg wordt veel gespeculeerd over de aard van het leven. Opmerkelijk is dat 
Mann het leven vooral in termen van ziekte en dood beschreef Aan het einde van deze 
paragraaf kom ik hier kort op terug. 

Lezende in zijn biologieboeken vraagt Castorp zich af wat de aard van het leven is. 
Hij vervalt herhaaldelijk in tegenstrijdige speculaties. Zo was het leven het Zijn 'des 
eigentlich Nicht-sein-Könnenden, des nur in diesem verschrankten und fiebrichen 
Prozefi von Zerfall und Erneuerung mit süfi-schmerzlich-genauer Not auf dem Punkt 
des Seins Balancierenden.''" Over deze balans had Castorp het ook al gehad in een eer
der gesprek met Dr. Behrens. De laatste brengt hem bij dat het menselijke lichaam 
vooral uit water en kippeneiwit bestaat, dat leven hoofdzakelijk oxideren betekent, dat 
leven sterven is en er ook naar ruikt. Castorp antwoordt: 'wenn man sich für das Leben 
interessiert, [... ] so interessiert man sich namentlich für den Tod.''' Toch is er een ver
schil tussen de twee. Volgens Behrens definitie; 'Leben ist, dafi im Wechsel der Materie 
die Form erhalten bleibt.' Castorp vraagt hierop; 'Wozu die Form erhalten?' en voegt 
zelf toe 'Form ist ete-pe-tete.'^° Vorm is gepietepeuter. 

Hoe verhoudt zich Behrens' definitie van het leven tot het vraagstuk waarmee de 
vorige paragraaf eindigde? In Lotte in Weimar laat Mann deze vraag door Goethe 
beantwoorden. Als hij zijn zoon August een kristal of sal 'wie die Alchymisten alle 
Krystalle einschliefilich der Schneeflocken nannten'^' laat zien, legt Goethe uit dat deze 
op één moment is gevormd. Daarna verandert het zich niet meer van vorm en maakt 
dus, afgezien van een toenemend formaat, geen ontwikkeling meer door. Dit in tegenstel
ling tot de organische natuur, die zich in een continue staat van wording bevindt. De 
eeuwig-starre symmetrie van kristallen - Goethe maakt de vergelijking met piramiden -
staat recht tegenover de het eeuwig-wordende, het historische of biografische van het 
leven. Ondanks de gelijkenissen tussen kristallen en 'organischen Keimen' is de ver
wantschap tussen beiden slechts schijn.^' 

Er is een aantal dingen bij deze passage op te merken. Eerder heb ik gezegd dat Mann 
graag Goethe imiteerde. Lotte in Weimar is wat dat betreft een hoogtepunt, onder meer 
omdat Goethe daar zelf aan het woord komt. Wat ook opvalt zijn de verwijzingen naar 
Joseph und seine Brüder (via de piramiden-"*) en Der Zauberberg (via de sneeu'wvlok-
ken). Deze vergelijkingen, die binnen de roman slechts een beperkte functie hebben, 
zijn van groot belang voor de eenheid binnen het oeuvre. Een schrijver kan zijn oeuvre 
zo construeren dat verschillende romans elkaar wederzijds becommentariëren, zelfs als 

18 TMW', 111,384-385. 
19 Ibid., 371-372. Dat deze ogenschijnlijke tegenstelling juist zo bij de geneeskunde op de voorgrond komt, is 

niet toevallig. Ten slotte houden artsen zich voornamelijk met ziekten en gebreken bezig. Volgens 
Peeperkorn, die later passend zelfmoord pleegt, waren 'Heilmittelkunde und Toxikologie seien ein und 
dasselbe, an Giften genese man, und was für des Lebens Trager gelte, töte unter Umstanden mit einem 
einzigen Krampfschlage in Sekundenfrist.' Ibid.. 801, 864-867. In Dr. Faustus verbergt de trotse Clarissa 
vergif in een dik boek van Hippocrates, waarvan de kaft gesierd wordt door een doodshoofd; een sym
bool van 'Genesung' en 'Verganglichkeit'. Zij komt door zelfmoord om het leven. TMW, VI, 262,508-510. 

20 TMW. III, 372. 
21 TMW, II, 686. 
22 Ibid., 685-687. 
23 Wanneer Joseph voor het eerst de Egyptische piramiden te zien krijgt keren dezelfde associaties terug als 

in Lotte in Weimar en de zo dadelijk te behandelen passage uit Der Zauberberg. Herhaaldelijk benadrukt 
Mann de geometrie van de piramiden en brengt hij deze in verband met dood en eeuwigheid. TMW, IV, 
739-741. De ]oseph-cyc\\xs en Lotte in Weimar zijn in dezelfde periode geschreven. Wie er oog voor heeft 
kan talloze dwarsverwijzingen vinden tussen deze boeken, die op het eerste gezicht zo ver uit elkaar lij
ken te liggen. 
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de concepties van de romans chronologisch ver uit elkaar liggen. Iets dergelijks is het 
geval bij de volgende passage uit Der Zauberberg. 

Nadat het een paar dagen flink gesneeuwd heeft, besluit Castorp een lange skitocht te 
maken. Als de sneeuwvlokken uit de lucht beginnen te vallen, gaat Castorp nadenken 
over de sneeuwkristallen. Hoewel ze van een afstand op elkaar lijken, weet hij dat geen 
twee vlokken gelijk aan elkaar zijn. In dit opzicht deden ze denken aan zandkorrels op 
het strand.-'' Deze gelijkenis past bij een vergelijking die Mann maakte tussen Castorps 
skitocht en een strandwandeling. Vanwege de monotonie van het landschap - achter 
elke duin schuilt een andere - vergeet men in beide gevallen de tijd.-' Daarop volgt een 
lange en interessante beschrijving van de sneeuwkristallen: 

Es waren Myriaden im Erstarren zu ebenmafiiger Vielfalt krislallisch zusammengeschossener 

Wasserteilchen, - Teilchen eben der anorganischen Substanz, die auch das Lebensplasma, den 

Pflanzen - , den Menschenleib quellen machte, - und unter den Myriaden von Zaubersternchen in 

ihrer untersichtigen, dem Menschenauge nicht zugedachten, heimlichen Kleinpracht war nicht eines 

dem anderen gleich; eine endlose Erfmdungslust in der Abwandlung und allerfeinsten Ausgestaltung 

eines und immer desselben Grundschemas, des gleichseitig-gleichwinkligen Sechsecks, herrschte da; 

aber in sich selbst war jedes der kalten Erzeugnissen von unbedingten Ebenmafi und eisiger 

Regelmafiigkeit, ja dies war das Unheimliche, Widerorganische und Lebensfeindliche daran; sie 

waren zu regclmafiig, die zum Leben geordnete Substanz war es niemals in diesem Grade, dem Leben 

schauderte vor der genauen Richtigkeit, es empfand sie als tödlich, als das Geheimnis des Todes selbst, 

und Hans Castorp glaubte zu verstehen, warum Tempelbaumeister der Vorzeit absichtlich und ins-

geheim kleine Abweichungen von der Symmetrie in ihren Saulenordnungen angebracht hatten.-'' 

De passage staat niet op zichzelf. Zo verwijst de opmerking dat water de gemeenschap
pelijke basis voor sneeuw en levensplasma is, naar het eerder besproken gesprek met 
Behrens. Op 'dem Menschenauge nicht zugedachten, heimlichen Kleinpracht' kom ik in 
de volgende paragraaf terug. Wie Dr. Faustus heeft gelezen zal bij 'immer desselben 
Grundschemas, des gleichseitig-gleichwinkligen Sechsecks' moeten denken de gesprek
ken tussen Adrian en Serun over Adrians 12-tonige compositietechniek. Ook daar 
regeerde, volgens Serenus, koude noodzakelijkheid, aangezien alle composities operatio
neel afgeleid konden worden uit één sequentie. Tot slot herinneren de opmerkingen over 
architectuur en symmetrie aan de foseph-cyclus en Goethes woorden over pyramiden. 

Castorp concludeert dat kristallen in hun symmetrie veel te volmaakt zijn voor het 
leven. Bij het leven horen ziekten, seksuele lusten en de dood. Als zodanig heeft het 
niets te maken met de eeuwige, zwijgzame en steriel-maagdelijke sneeuwvelden waar 
Castorp doorheen loopt. Wanneer Castorp van uitputting en onderkoeling begint te 
ijlen zegt hij tegen zichzelf dat hij zich niet wil laten toedekken door 'regelmafiiger 
Kristallometrie.'-' Het is niet vreemd dat hij in de eeuwige sneeuw in slaap valt en maar 
net aan de dood ontkomt. Nu hij de dood in de ogen gezien heeft, weet Castorp dat hij 
wil leven. Hij keert gelouterd terug.-* 

24 TMW, III, 652-653. 
25 Ik merk terzijde op dat deze metaforiek bijzonder belangrijk is in het eerste hoofdstuk van de Joseph-

cyclus. 
26 fiVflV, III, 662-663. 
27 Ibid., 670. 
28 Ibid., 676-686. 
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Het lijkt wat gezocht om de ziekte als hoofdkenmerk van het leven te typeren. Hoe cen
traal de ziekte in het wereldbeeld van Mann staat, blijkt echter wanneer hij in Der 
Zauberberg de oerverwekkingen verklaart vanuit het oogpunt van de pathologie: 

Die Pathologie, die Lehre von der Krankheit, der Schmerzbetonung des Körpers, die aber, als Betonung 

des Körperlichen, zugleich eine Lustbetonung war, - Krankheit war die unzüchtige Form des Lebens. 

Und das Leben für sein Teil? War es vielleicht nur reine infektiöse Erkrankung der Materie, - wie das, 

was man die Urzeugung der Materie nennen durfte, vielleicht nur Krankheit, eine Reizwucherung des 

Immateriellen war?-'' 

Toch is het de vraag of deze opvatting van het leven wel 'gezond' is. Wie het leven ten 
overstaan van de dood verdedigt door de ziekte te benadrukken, kruipt toch weer 
gevaarlijk dicht naar de dood toe. 'Wenn man sich für das Leben interessiert, [...] so 
interessiert man sich namentlich für den Tod,''° zei Castorp. Zijn uitspraak past binnen 
Manns begrip van de Duitse 'Romantiek'.-" Deze Romantiek benadrukte en verdedigde 
het leven en het mysterie tegenover de 'Verlichting'. De keerzijde van deze Romantiek 
was dat de interesse voor het leven de neiging had te veranderen in belangstelling voor 
en verlangen ('Sehnsucht') naar de dood. Castorp heeft een fascinatie voor de dood die 
hem bijna fataal wordt. Gelouterd of niet, helemaal wakker is Castorp na zijn sneeuw-
tocht nog niet. Om de horizontaal levende (dat wil zeggen: ligkuur-houdende) sanato
riumbewoners echt wakker te schrikken is de Eerste Wereldoorlog nodig. Het is onzeker 
of Castorp ook nu weer aan de dood zal ontsnappen. 

Tovenarij 
In de titel van dit artikel staat het begrip 'faustische wetenschap.' Wat verstaan we hier
onder? Het heeft vier kenmerken die steeds terugkomen: (i) 'Faustische wetenschap' 
probeert de raadsels van het universum te begrijpen, op een niveau dat het menselijke 
verstand te boven gaat. (2) Ze verkent gebieden van de natuur en roept verschijnselen 
op die niet voor mensenogen bestemd zijn. (3) Het is anachronistische wetenschap: magie 
in een modern jasje, een vereniging van intellectuele hoogmoed en antiquiteit. En tot slot 
(4) verkent ze de grenzen van leven en dood. Niet zelden wordt - metaforisch weliswaar -
dode materie tot leven gewekt en worden menselijke lichamen gereduceerd tot skelet
ten. Of anders gezegd, 'faustische wetenschap' roept spoken en demonen op. 

Hoewel deze kenmerken op de eerste plaats zijn afgeleid uit het werk van Mann zelf, 
beschrijft ze niet een verschijnsel dat uniek is voor Mann. Zo komt mijn definitie in 
grote lijnen overeen met Roslynn Haynes karakterisatie van de 'alchemist' in haar stu
die naar representaties van wetenschappers in de westerse literatuur; 

Driven to pursue an arcane intellectual goal that carries suggestions of ideological evil, [the alche

mist] has been reincarnated recently as the sinister biologist producing new (and hence allegedly 

unlawful) species through the quasi-magical processes of genetic engineering." 

Wetenschappers zoals Dr. Faustus, Dr. Frankenstein, Edison (in L'Eve future) en Rot-
wang {Metropolis) demonstreren dat de 'faustische wetenschap' ook buiten het werk 

29 Ihid.,igi. 
30 Zie noot 20. 
31 Zie bijvoorbeeld zijn lezing'Deutschland und die Deutschen', in: TMW, XI, 1145-1146. 
32 R.D. Haynes, From Faust to Strangelove. Representations of the scientist in western literature (Londen 1994) 3. 
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van Mann als zinvol begrip te hanteren is. De (literaire) traditie waarin gewezen wordt 
op de verwantschap van wetenschap met magie, op de intellectuele hoogmoed van 
wetenschappers en hun neiging om voor God te spelen, is al eeuwen oud. Ofschoon 
Mann past in deze traditie, zal mijn gebruik van het begrip 'faustische wetenschap' 
meer op hem in het bijzonder gericht zijn dan op deze lange traditie. 

In de vorige paragraaf zijn de experimenten van Jonathan al behandeld. In één van de 
experimenten werden met behulp van zouten uit de apotheek van de vader van Serenus 
(de humanist die de biografie van zijn vriend schrijft) kristallen gevormd die 'heliotroop' 
waren. Wat gebeurde toen het aquarium met licht werd beschenen, is onvergetelijk: 

und siehe, nach derjenigen Scheibe des GlasgefaGes, durch die das Licht einfiel, neigte sich binnen 

kurzeni die ganze fragwürdige Sippschaft. Pilze, phallische Polypenstengel, Baumchen und Algen-

graser nebst halbgeforniten Gliedmafien, und zwar mit so sehnsüchtigem Drangen nach Warme und 

Freude, dafi sie sich förmlich an die Scheibe klammerten und daran festklebten." 

Over dit experiment zegt Zeitblom: 'Gespenstereien wie diese sind ausschliefilich Sache 
der Natur, und zwar besonders der vom Menschen mutwillig versuchten Natur. Im 
würdigen Reiche der Humaniora ist man sicher vor solchem Spuk.'-'"* Waarom zo'n hard 
oordeel over de onschuldige experimenten van Jonathan? Zeitblom zal gedacht hebben 
dat het tot leven brengen van anorganische materie en het moedwillig vervagen van de 
grens tussen leven en dood, het leven zelf in gevaar brengt. Zeitblom herkende tove
naarspraktijken in deze experimenten. Om die reden boezemden ze hem ook angst in. 

Dafi nun gar das Unterfangen, mit der Natur zu laborieren, sie zu Phanomenen zu reizen, sie zu 

'versuchen', indem man ihr Wirken durch Experimente blofistellt, - dafi das alles ganz nahe mit 

Hexerei zu tun habe, ja schon in ihr Bereich falie und selbst ein Werk des 'Versuchers' sei, war die 

Überzeugung früherer Epochen: eine respektable Überzeugung, wenn man mich fragt.'' 

Zo zien we dat aan de kenmerken van 'faustische wetenschap' is voldaan. Jonathans 
experimenten zijn anachronistisch, gaan het verstand te boven en nodigen uit tot gren
zeloze speculatie. Daarnaast roepen ze onnatuurlijke 'spokerijen' op. Ook verderop in 
Dr. Faustus keert deze wetenschap terug. Adrian brengt op een gegeven moment verslag 
uit van een diepzeereis (waarover hij gelezen had) op een manier alsof hij er zelf bij was 
geweest. Zeitblom moet meteen denken aan de experimenten van Jonathan.'* Adrian 
begint te vertellen hoe hij onderdook in het eerst nog door de zon doorschenen en 
'kristallklare' water, totdat het donker werd en hij zonk in de maagdelijke nacht. 

Adrian sprach von dem Erkenntniskitzel, den es bereitete, das Unerschaute, nicht zu Erschauende, des 

Geschautwerdens nicht sich Versehende dem Blicke blofizustellen. Das damit verbundene Gefühl der 

Indiskretion, ja der Sündhaftigkeit wurde nicht ganz beschvvichtigt und ausgeglichen durch das Pathos 

der Wissenschaft, der erlaubt sein .Vlufi, so weit vorzudringen, wie es ihrem Witz eben gegeben ist.-'' 

Hoewel de diepzeereis niet voldoet aan alle kenmerken van wat ik 'faustische weten
schap' heb genoemd, zijn er tal van vergelijkingen te trekken tussen Adrians diepzeereis 

33 TMW, VI, 31. 
34 Ibid., 32. 
35 Ibid., 28. 
36 Ibid., 353. 
37 Ibid.,is6. 
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en de experimenten van Jonathan. Essentieel is dat in beide gevallen de wetenschap 
doordringt in gebieden die niet voor mensenogen bestemd zijn. In beide gevallen wor
den de Leverkühns gedreven door een soort kendrift die Zeitblom niet deelt, die hij zon
dig vindt. Er zijn volgens Zeitblom dingen in de natuur die de mens niet zou moeten 
willen verkennen of oproepen. 

Waarom niet? Op een dag treft Adrian de duivel aan in zijn kamer om hem tijd te 
verkopen. Eerst wil Adrian niet geloven dat de duivel echt is. Maar de duivel zegt dat 
Adrian hem zelf had opgeroepen toen hij de liefde bedreef met een verdorven prostituee. 
Adrian had deze prostituee het koosnaampje Hetaera esmeralda gegeven, een giftige 
vlinder waar Jonathan eens over had verteld. Na een nacht met haar liep Adrian een 
sluimerende hersenziekte op. Volgens de duivel kan Adrian hem dankzij deze ziekte 
zien, en feitelijk belichaamt de ziekte zijn pact met de duivel: vierentwintig jaar schep
pingsroes, waarop de waanzin en verdoemenis volgt. Het bacteriehaardje in Adrians 
hersens wordt door de duivel het Apotheekzaad genoemd. Dit zaad was het zout dat 
door Jonathan werd gebruikt om kristallen in de vorm van planten en poliepen te 'kweken'. 
Aan deze ziekte heeft Adrian tegelijkertijd zijn composities en zijn waanzin te danken; 'Da 
werden dir sine pudore aus der Apothekensaat osmotische Gewachse spriefien...'^* 

De experimenten van Jonathan zijn niet alleen metaforisch verbonden aan Adrians 
pact met de duivel, ze vormen ook een deel van het gesprek. Het is misschien verassend 
om de experimenten van Jonathan te zien terugkeren in een gesprek dat voornamelijk 
over de toekomst van de kunst gaat. Het is echter bekend dat Mann zich zeer bezighield 
met de relatie tussen kunst en leven. Hier zijn verbanden te vinden met Manns burger-
lijk-esthetische theorie. Een serieuze analyse hiervan zal ons echter te ver voeren. 
Beperken wij ons tot het standpunt van de duivel, dan zal het geen verbazing wekken 
hij de experimenten gebruikt om aan te tonen dat er eigenlijk geen verschil is tussen 
leven, ziekte en dood. Het verschil tussen levenloze en dode natuur? '1st doch gehupft 
wie gesprungen! Eisblumen oder solche aus Starke, Zucker und Zellulose, - beides ist 
Natur.'-" Lood om oud ijzer, aldus de duivel. 

Ook in Der Zauberberg worden spreekwoordelijke spoken opgeroepen. Op een dag 
gaan Joachim en Castorp voor controle naar het laboratorium van kamerheer Behrens. 
De onderzoeksruimte wordt beschreven als een 'technische Hexenoffizin'. We hebben 
dus weer te maken met een anachronisme. Wanneer Joachim en Castorp met behulp 
van Röntgenstralen doorgelicht worden, lost hun vlees in een 'nichtigem Nebel' op. Zo 
is het Castorp vergund iets te zien 'was aber eigentlich dem Menschen zu sehen nicht 
bestimmt ist': hij keek 'in sein eigenes Grab'.'t" Castorp voelt aan dat hier iets niet hele
maal pluis is en ervaart gevoelens van indiscretie. Zijn twijfels 'an der Erlaubtheit seines 
Schauens im schütternden, knisternden Dunkel' worden hem enigszins ontnomen 
doordat het verschijnsel met behulp van de 'physikalisch-optischen Wissenschaft' was 
opgewekt en dus 'nichts zu bedeuten hatte' en 'alles mit rechten Dingen zuging'.'*' 

Hans Castorp voelt net als Zeitblom dat er iets niet helemaal in de haak is, beiden 
ervaren gevoelens van indiscretie of zonde. En wat belangrijker is, in beide gevallen kan 

38 Ibid., 313-314. Ook in een brief aan Kuno Fiedler worden de composti tes van Leverkühn 'osmotische 
Gewachsen' genoemd. T. Mann, Selbstkommentare: 'Doktor Faustus' und 'Die Entstehung des Doktor 
Faustus' {Frankfurt 1992) 197. 

39 rMW,VI,323. 
40 TMW, III, 305-306. 
41 Ibid., 305. 
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het pathos van de wetenschap haar grenzeloze onderzoek niet helemaal goedpraten. Dit 
hebben de hekserijen van Jonathan, de diepzeereis van Adrian en het Röntgenonder
zoek gemeenschappelijk. Kamerheer Behrens geeft zelfs toe - schertsend weliswaar -
dat hij spoken oproept. Van tevoren vergelijkt hij de procedure met een ritueel: 'Jetzt 
fangt die Beschwörung an.''*' En na afloop erkent hij het spookachtige karakter ervan; 
'Spukhaft, was? Ja, ein Einschlag von Spukhaftigkeit ist nicht zu verkennen.'''-' 

Zoals Behrens met Röntgenstraling Joachim tot een geraamte reduceert, zo wekt 
Krokowski de overleden Joachim tegen het einde van de roman weer tot leven. Bij een 
séance wordt hij verwekt door de met muziek in trance gebrachte maagd Elly. Ook hier 
wordt door de 'wetenschap' een spook opgeroepen. 'Verzeih!' fluistert Castorp bij zich
zelf, wanneer hij zijn overleden neef in de hoek van de kamer ziet zitten.'''' In paniek 
verlaat hij de séance. Kort daarna breekt onverwachts de Eerste Wereldoorlog uit. In de 
secundaire literatuur is het is gebruikelijk om Joachims verwekking - de verwekking 
van de doden - te interpreteren als een aankondiging van de Eerste Wereldoorlog.'" Of 
Castorp het 'Weltfest des Todes' overleeft is onduidelijk. 

De gevonden gelijkenissen tussen Der Zauberberg en Dr. Faustus nodigen uit tot een 
diepgaandere vergelijking tussen de beide romans en hun helden. Ik zal dit doen aan de 
hand van een vergelijking tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat 
hierbij ook de vraag wie of wat schuld had aan het uitbreken van de twee oorlogen. De 
Eerste Wereldoorlog was volgens Mann met name te danken aan de onachtzaamheid en 
het anti-politieke karakter van de Duitse intellectueel. De in het oog springende af
wezigheid van praktische politiek in Der Zauberberg illustreert dit. De bewoners van 
het sanatorium (een spiegel van de Duitse samenleving) zijn zo weinig met politiek 
bezig dat ze verbaasd wakker schrikken wanneer de oorlog eindelijk uitbreekt."''' Die 
onachtzaamheid en daarmee ook de relatieve onschuld van Castorp en de Duitse 
Bildungsbürger is ook terug te vinden in de 'faustische wetenschap' voor zover deze in 
Der Zauberberg aanwezig is. Castorp voelt zich ongemakkelijk bij het doorkijken van 
Joachim, bij de studie van kristalstructuren, en bij de latere verwekking van Joachim. 

Terwijl de Eerste Wereldoorlog te danken is geweest aan onachtzaamheid en mogelijk 
de dood van Hans Castorp betekent, had de Tweede Wereldoorlog een heel andere oor
zaak. Adrian kon men geen onachtzaamheid verwijten. Integendeel! Zijn contract met 
de duivel sloot hij bewust en uit oneindige hoogmoed. Zijn ondergang symboliseert 
tegelijkertijd de ondergang van de Duitse cultuur en het Duitse volk. Veelzeggend zijn ook 
de verschillen tussen Castorp en Adrian wanneer zij getuige zijn van dubieuze weten-

42 Ibid., 303. 
43 Ibid., 307. 
44 Ibid., 946-947. 
45 J. van Dijk, 'Röntgenstralen tussen wetenschap en kunst', Gewina 23 (2000) 105. Het is door velen opge

merkt dat Mann in 1922 een séance heeft bijgewoond. Zijn belevenissen heeft hij opgeschreven in zijn 
essay 'Okkulte Erlebnisse.' Daarin schreef hij dat de wetenschap haar handen niet schoon kan houden 
wanneer ze het domein van de metafysica betreedt. Verder schreef .Vlann dat voor hem bewezen was dat 
de door het okkultisme opgeroepen verschijnselen alle eigenschappen van het leven kunnen bezitten (of 
kunnen nabootsen) . Mochten op deze manier Napoleon en Aristoteles tot leven gewekt worden dan 
moesten we volgens Mann uit menswaardigheid hun realiteit ontkennen. De na tuur heeft een dubbel
zinnig karakter volgens Mann, en dat ze in staat is verschijnselen van leven te imiteren wil niet zeggen 
dat er geen verschil is tussen werkelijkheid en imitatie. 7'.VfVV, X, 135-171, i.h.b. 137-139,141-142,170. 

46 De lezer kan voor dit punt te raden gaan bij het nawoord van G.A. von Winter bij de Nederlandse verta
ling van Der Zauberberg (uitgegeven bij de Arbeiderspers). 
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schappelijke onderzoekingen. Castorp kan een onaangenaam gevoel niet onderdrukken. 
Adrian krijgt daarentegen tranen in zijn ogen van het lachen. Evenveel betekenend zijn de 
interessen van Castorp en Adrian. Castorps interesse voor het leven is voornamelijk 
interesse in de dood. Adrians interesse in theologie blijkt later voornamelijk interesse in 
de demonologie. 

De twee romans eindigen ook op vergelijkbare wijze. Aan het einde van Der Zauber
berg vraagt de verteller zich af of de liefde zich ooit nog uit het 'Weltfest des Todes' zal 
verheffen. Dr. Faustus eindigt met Zeitbloms gebed voor de ziel van zijn vriend en 
vaderland. Daarmee heeft de ridder van Dürer - symbool voor Duitse diepgang en 
Duits heldendom - zijn einde bij dood en duivel gevonden. 

Conclusie 

In de inleiding heb ik gezegd dat Mann waarschuwde voor de herbetovering van de 
wereld. Over 'herbetovering' heeft de auteur van Der Zauberberg nooit gesproken, en 
ook het begrip 'faustische wetenschap' heeft hij nooit gebruikt. Toch zijn deze begrip
pen goed te gebruiken bij het bespreken van de inhoud en boodschap van zijn werk. 

Het wereldbeeld van Mann was niet vrij van paradoxen. Tussen het niet-zijn, de 
materie, het leven en de mens zaten overgangen die voor het menselijke verstand niet te 
doorgronden waren. Met lange uiteenzettingen over de overeenkomsten en verschillen 
tussen complexe kristalstructuren en eenvoudige levensvormen, benadrukte hij hoe 
mysterieus en raadselachtig de 'kloof' was die tussen leven en dood gaapte. Anders 
gezegd: er hing een gevaarlijke tover rond deze afgrond. 

Zelfs de 'objectieve' en 'waardenvrije' wetenschap kon de kloven tussen de verschil
lende zijnsvormen niet zomaar overbruggen. Dit is de kern van Manns kritiek op de 
wetenschap. Wetenschappelijke experimenten waarbij verschijnselen worden opgeroe
pen die het gat tussen levenloze en levende natuur zouden moeten dichten, zijn niet 
alleen gevaarlijk maar ook onethisch. Voor de wetenschap die bij deze experimenten 
hoort, heb ik het begrip 'faustische wetenschap' gebruikt. Deze wetenschap die zich 
bevindt op het grensgebied tussen leven en dood, tussen rede en magie, tussen moder
niteit en antiquiteit, heeft verwantschap met het demonische. 

Max Weber waarschuwde voor de herbetovering van de wereld. Wetenschap en 
(religieuze of politieke) waarden, wetenschap en Weltanschauung behoorden volgens 
hem tot strikt gescheiden gebieden. Daarmee nam hij een standpunt in dat voor die tijd 
ongebruikelijk was. Het wetenschappelijke positivisme had haar tijd gehad. Spiritualiteit, 
levensfilosofie en wereldbeschouwing stonden hoog op de wetenschappelijke agenda. De 
opvatting dat Webers 'Entzauberung' een reactie tegen het materialisme van zijn tijd 
zou zijn, berust dan ook op een ongelukkig misverstand. 

De hier gepresenteerde interpretatie van het werk van Mann ondersteunt het beeld 
dat wetenschap in de eerste helft van de twintigste eeuw tal van metafysische connota
ties had. Haeckel, die de opvatting verdedigde dat kristallen zielen bezaten, en wiens 
Kunstformen der Natwr voornamelijk gevuld was met illustraties van de symmetrische 
overblijfselen van zeedieren, was in zijn tijd razend populair. Manns nadruk op het 
onderscheid tussen kristallen en organische kiemen moeten we deels zien als een felle 
kritiek op Haeckels monisme. 

Zoals gezegd richtte Manns kritiek op de wetenschap zich vooral op die wetenschap 
die onder het mom van objectiviteit en waardevrij heid de grens tussen de levenloze en 
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de organische natuur verkende en vervaagde. Wetenschappers rond de eeuwwisseling 
waren verkenners. Als nooit te voren werden de grenzen tussen lichaam en geest, ratio
naliteit en irrationaliteit, en leven en dood onder de loep genomen. Vaak wees dit 
onderzoek uit dat er geen grens te trekken viel tussen deze ogenschijnlijke tegenstellingen. 
Daarmee ziet de historicus zich voor een dilemma geplaatst. Stel dat onderzoek uitwees 
dat er geen verschil bestond tussen lichaam en geest, moeten we dit zien als een vergeeste
lijking van de materie (betovering) of als een materialisatie van de geest (onttovering)? 
Men kan wetenschap aan het begin van de twintigste eeuw dus tegelijkertijd zien als spiri
tualistisch en materialistisch. Daarom wordt wetenschap in het fin de siècle ambigu 
genoemd. Mann bracht deze ambiguïteit fraai onder woorden toen hij röntgenonderzoek 
met bezweringen vergeleek. 

Als de moderne wetenschap dubbelzinnig was, dan was Manns verhouding tot deze 
wetenschap dat ook. Uit zijn werk blijkt onder andere een buitengewone interesse voor 
het organische van de mens. Zo was hij bijvoorbeeld van mening dat het van belang 
was om op de hoogte te zijn van de onderhuidse vetlagen, om de vrouwelijke plastiek 
goed te kunnen beschrijven. Mann zag zichzelf op dit punt als een volgeling van Goethe. 

Inderdaad doet men Mann, de literatuur en de wetenschap te kort wanneer men zegt 
dat literatuur alleen een kritische reactie op de wetenschap kan leveren. Het gevaar van 
deze opvatting van de 'twee culturen' is dat de literatuur een passief en eenzijdig karakter 
wordt toegekend, terwijl de wetenschap wordt afgeschilderd als een reflexieloze macht 
die bijgestuurd moet worden door schrijvers die ten minste wèl gevoel voor ethische en 
morele kwesties hebben. Het cliché dat wetenschap mensenwerk is, werkt als een goed 
middel tegen deze opvatting. 

Wetenschappers en schrijvers leven in dezelfde wereld. Ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen kunnen het werk van zowel wetenschappers als schrijvers beïnvloeden. 
Gedeelde inzichten worden door schrijvers en wetenschappers op een andere manier 
tot uiting gebracht, maar blijven desondanks producten van dezelfde cultuur. Een van 
Manns contacten in de wetenschap was Albert Einstein. Allebei waren ze gevlucht voor 
de nazi's die in Duitsland aan de macht waren gekomen. In één van Manns dagboeken 
staat; 'Vorm Thee mit Einstein telephoniert, der "noch nie in seinem Leben so unglück-
lich war.'"'*" Einstein en Mann gingen op verschillende manieren om met dit ongeluk. 
Einstein zette zich na de Tweede Wereldoorlog in tegen de waterstofbom. Mann schreef 
Dr. Faustus. 

SUMMARY 

Faustian Science and the 'Magician. The science of life in the work of Thomas Mann. 

This paper explores the role of science in the oeuvre of the German novelist, Thomas 
Mann. Although in general enthusiastic about the scientific enterprise, Mann was 
rather sceptical about scientific investigations if they touched on metaphysical ques
tions, such as the origin of life. Indeed, when scientists blurred the boundary between 

47 T. Mann, Tagebiicher 1937-1939 (Frankfurt 1980) 303. Opmerking: naar aanleiding van Einsteins dood in 
1955 .schreef Mann 'dafi durch den Hingang dieses Mannes |...1 für niich ein Licht eriosch, das mir seit 
vielen Jahren ein Trost war im trüben Wirrsal unserer Zeit.' TMW, X, 549. 
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the inorganic and the living world, disasters usually followed. I analyze this type of 
metaphysical and quasi-magical science as 'Faustian science' to which I shall ascribe a 
number of properties. 'Faustian science' is an excellent instrument that can help to 
investigate Mann's massive and complex oeuvre. It shows that Mann was well aware of 
and rather critical about scientists' attempts to 'reenchant the world'. A comparison with 
Max Weber's Wissenschaft als Beruf puts Mann's views in the perspective of modernity and 
its dilemmas. 
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