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Summaries 
 

The Problem of Disenchantment:  

Scientific Naturalism and Esoteric Discourse, 1900-1939 

 

This book presents a novel thesis on Max Weber’s notion of the “disenchantment 

of the world”. According to Weber, the disenchantment process was driven 

primarily by the modern natural sciences, leading to the disappearance of 

“magic” and the absolute separation of the spheres of science and religion. 

Combining history of science with the history of religion and esotericism, this 

work demonstrates that the modern natural sciences, pace Weber and his 

interpreters, cannot easily be described as having led to a disenchantment of the 

world. Instead, we find a number of significant overlaps between science, 

theology, and broadly “esoteric” outlooks, particularly in the form of “new 

natural theologies” and in philosophical positions defined as “open-ended 

naturalism”. These overlaps, moreover, signify areas where individual scientists 

and scientific institutions (journals, lecture platforms, scholarly societies) have 

suggested implications of their own work that go against the technical 

understanding of “disenchantment” – viz., countering strict mechanism, 

materialism, and/or reductionism, in favour of “re-enchanted” scientific 

worldviews, advocating the continuity between scientific research and the value 

spheres of religion, metaphysics, and ethics. While such reenchantment projects 

are well-known from “alternative” and “New Age” circles in the post-war era, a 

significant find of this work is that they were predated and prefigured in the 

intellectual production of influential pre-war scientists, scholars, and 

philosophers.  

While this challenges the notion that modern science has been a straight-

forwardly disenchanting agent, that is not to say that we are forced to accept the 

opposite view, often argued by post-war spiritual activists and some postmodern 

scholars, that the radical scientific changes of the early 20th century “naturally” 

suggests a form of “reenchanted science”. Avoiding such simplifications, this 

book instead proposes a new model of disenchantment that is able to account for 

the ultimately ambiguous role of science in the production of worldviews and 



identities. This model implies a change in focus, which can be summed up as a 

shift from process to problem: disenchantment should not be seen as a trans-

historical “process”, but as a historically situated intellectual problem, to which 

individual actors – within and outside of academia – have found different 

responses.  

Adopting and developing this model permits the writing of a historical 

narrative of the cultural entanglements of the pre-war sciences that brings 

surprising complexities to the fore. The book thus analyses responses to “the 

problem of disenchantment” in the established and emerging sciences of the 

early 20th century (physics, chemistry, biology, and psychology), the prospective 

science of parapsychology, and in prominent Western esoteric discourses (to wit, 

Theosophy, Anthroposophy and Crowleyan ritual magic). The work is concluded 

by a discussion of the broader implications of adopting a methodological stance 

of Problemgeschichte for the writing of intellectual history. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het probleem van de onttovering:  

wetenschappelijk naturalisme en esoterisch discours, 1900-1939 

 

Dit proefschrift presenteert een nieuwe these over Max Webers notie van de 

“onttovering van de wereld”. Volgens Weber werd het proces van onttovering in 

de eerste plaats aangedreven door de moderne natuurwetenschappen en leidde 

het tot het verdwijnen van “magie” en de absolute scheiding van de sferen van 

wetenschap en religie. Door wetenschapsgeschiedenis te combineren met de 

geschiedenis van religie en esoterie laat dit werk, anders dan Weber en zijn 

interpretatoren, zien, dat de moderne natuurwetenschappen niet makkelijk 

beschreven worden als de aanstichters van de onttovering van de wereld. In 

plaats daarvan vinden we juist een aantal belangrijke punten van overlap tussen 

wetenschap, theologie en breed genomen “esoterische” gezichtspunten, vooral in 

de vorm van “nieuwe natuurtheologieën” en in wijsgerige posities die 

gedefinieerd kunnen worden als “naturalisme met een open einde”. Deze punten 

van overlap zijn bovendien te vinden in gebieden waar individuele 

wetenschappers en wetenschappelijke instituten (tijdschriften, podia voor 

lezingen, academische gezelschappen) hebben gesuggereerd, dat implicaties van 

hun eigen werk tegen het technische begrip van “onttovering” ingaan – namelijk 

door strict mechanisme, materialisme en/of reductionisme tegen te spreken, ten 

gunste van “hertoverde” wetenschappelijke wereldbeelden en door de 

continuïteit tussen wetenschappelijk onderzoek en de waardesferen van religie, 

metafysica en ethiek te bepleiten. Uit de “alternatieve” en “New Age” kringen van 

na de oorlog zijn zulke hertoveringsprojecten bekend, maar een belangrijke 

vondst van het hier gepresenteerde onderzoek is, dat deze werden geantidateerd 

en voorschaduwd in de intellectuele productie van invloedrijke vooroorlogse 

wetenschappers, academici en filosofen. 

 Hoewel dit de notie van de moderne wetenschap als een ondubbelzinnige 

veroorzaker van de onttovering uitdaagt, betekent het niet dat we gedwongen 

zijn de tegenovergestelde opvatting aan te nemen, die vaak door na-oorlogse 

spirituele activisten en sommige postmoderne academici wordt 

beargumenteerd, namelijk dat de radicale wetenschappelijke veranderingen van 

de vroege twintigste eeuw “natuurlijk” een vorm van “hertoverde wetenschap” 



suggereren. In dit proefschrift wordt zulke simplificatie vermeden en in plaats 

daarvan een model van onttovering voorgesteld, dat rekenschap kan geven van 

de uiteindelijk ambigue rol van wetenschap in het ontstaan van wereldbeelden 

en identiteiten. Dit model impliceert een verandering van focus, die opgesomd 

kan worden als een verschuiving van proces naar probleem: onttovering zou niet 

moeten worden gezien als een transhistorisch “proces”, maar als een historisch 

gesitueerd intellectueel probleem, waar individuele historische personen – 

binnen en buiten de academie – verschillende antwoorden op hebben gevonden.  

 Het aannemen en ontwikkelen van dit model staat een historisch narratief 

toe, waarin de verrassende complexiteiten van culturele verwikkelingen van 

vooroorlogse wetenschap naar voren komen. Het proefschrift analyseert dus 

antwoorden op “het probleem van onttovering” in de gevestigde en opkomende 

wetenschappen van de vroege twintigste eeuw (natuurkunde, scheikunde, 

biologie, psychologie), de toekomstige wetenschap van de parapsychologie en in 

prominente westers esoterische discoursen (Theosofie, Anthroposofie en 

Crowleyaanse rituele magie). Het werk sluit af met een discussie van de bredere 

implicaties van het aannemen van een methodologische positie van 

Problemgeschichte voor het schrijven van intellectuele geschiedenis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


