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Inleiding 

 

Kellendonks roman Mystiek lichaam (1986) was al snel na verschijning veelbesproken. Aad Nuis, 

criticus bij De Volkskrant, kopte op 16 mei 1986: ‘Onmiskenbaar antisemitisme in sluiers van ironie’ 

en luidde daarmee een storm van kritiek in. Maar liefst tweeëndertig recensies werden er aan de roman 

gewijd, en de kwestie bleef ook op radio en televisie niet onbesproken. (Rovers 2012 p.58) Het 

antisemitisme van vader Gijselhart, één van de romanpersonages, werd vereenzelvigd met de ideeën 

van de schrijver. En ook de homoseksualiteit van zoon Leendert, die door zijn grote liefde wordt 

besmet met hiv en deze ziekte vervolgens doelbewust doorgeeft, werd een veelbesproken punt. 

Homoseksualiteit zou volgens Leendert buiten de geschiedenis staan. Het zou ‘parodieliefde’ zijn, en 

daarbij bevruchten mannen elkaar met de dood: de in die tijd relatief nieuwe ziekte aids. Hoewel 

Kellendonk zelf homoseksueel was, kwamen de overpeinzingen en het gedrag van Leendert, vaak 

simpelweg Broer genoemd, hem op beschuldigingen van homofobie te staan. Het allegorische 

personage De Geschiedenis doet er nog een schepje bovenop door te stellen: ‘Flikkerij en jodendom, 

dat was van hetzelfde overbodige laken een pak’ (Kellendonk 2008 p.158), en schaart zich hiermee 

zowel achter de antisemitische vader als achter de destructief homoseksuele zoon. Uit de ontvangst 

van de roman bleek ook dat het katholieke gedachtegoed van de auteur op weerstand stuitte. Hoewel 

Kellendonk het dogmatisch-katholieke idee van een mystiek lichaam of corpus mysticum in de roman 

met de nodige ironie bracht, leek het wel degelijk serieus te worden genomen. Het conservatieve 

katholieke wereldbeeld dat de schrijver leek te verdedigen – waarin Victor, de baby van Prul, wordt 

neergezet als het doel van de geschiedenis  – werd in de jaren tachtig als achterhaald bestempeld.  

Ondanks de grote hoeveelheid secundaire teksten die inmiddels over de roman zijn 

verschenen, lijkt de grote rol die in Mystiek lichaam is weggelegd voor economie – de roman staat bol 

van de economische begrippen en verwijzingen – nogal onderbelicht te zijn. Dit terwijl Kellendonk 

het zelf een roman over ‘de economie van de liefde’ noemde. Onder andere vader Gijselharts 

religieuze omgang met zijn miljoen en Broers louche speculatie op de kunstmarkt in Manhattan lijken 

veelal buiten beschouwing te zijn gebleven, of in ieder geval niet echt in het publieke geheugen 

doorgedrongen te zijn. Mijn onderzoeksvraag luidt daarom: als we Mystiek lichaam bestuderen op 

economische thematiek en omgang met economische context, tot welke nieuwe interpretatie van de 

roman kunnen we dan komen? Om mijn economische analyse van de roman te rechtvaardigen, zal ik 

eerst de volgende subvraag beantwoorden: blijkt uit receptieonderzoek van Kellendonks roman 

Mystiek lichaam dat critici inderdaad een belangrijk element uit de roman – economie – onderbelicht 

hebben, door zich vooral te focussen op een aantal specifieke aspecten?  

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zal ik in het eerste hoofdstuk een 

theoretisch en cultuurhistorisch kader schetsen waarin ik de literatuurkritische stroming economic 

criticism bespreek. Ik zal ingaan op de geschiedenis en de toekomst ervan, en vervolgens twee 
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theorieën uitlichten die ik voor mijn analyse gebruik. In het cultuurhistorische deel van dit eerste 

hoofdstuk zal ik in grote lijnen de economische context van de roman bespreken. Zo zal bijvoorbeeld 

blijken dat de roman zeer goed past in het tijdsgewricht van de jaren tachtig, met zijn deregulering van 

de markten, de opkomst van de yup en dergelijke. Het tweede hoofdstuk wijd ik aan een schetsmatig 

receptieonderzoek, waarin ik de verschillende invalshoeken van critici categoriseer en bespreek. Deze 

onderverdeling bestaat grofweg uit de drie eerder genoemde onderwerpen ‘antisemitisme’, 

‘homoseksualiteit’ en ‘religie’. In datzelfde hoofdstuk zal ik tevens in grote lijnen de inhoud van de 

roman bespreken, en aandacht besteden aan de kritieken die zich wel of in ieder geval deels op de 

economische aspecten van de roman hebben gericht. Om in het verlengde van de bestaande kritieken 

het kritisch potentieel van de roman nog meer bloot te leggen, bestudeer ik in hoofdstuk drie 

Kellendonks omgang met de economische context en de economische thematiek – opgedeeld in een 

contextgerichte en een tekstinterne analyse. Voor het contextgerichte deel zal ik onderzoeken of er in 

de roman op concrete economische ontwikkelingen (uit de jaren tachtig) wordt gereflecteerd, en zo ja, 

hoe dat gebeurt. Bevat het een kritiek op de rol van economische structuren in de samenleving en zo 

ja, hoe wordt die kritiek literair vormgegeven? Vervolgens zal ik in het tekstinterne deel van mijn 

onderzoek de tekstuele verwijzingen naar economie bestuderen. Zo wordt geld meerdere keren 

vergeleken met kunst maar ook met liefde en religie, en heeft het hoofdstuk waarin Broer op het toneel 

komt de titel ‘À la baisse’. In de conclusie zal ik tot slot de nieuwe inzichten bespreken die verkregen 

zijn door de roman in een ander licht te plaatsen. Een licht dat de roman zal doen glinsteren als een 

zeepbel in alle kleuren.  
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1. Theoretisch en cultuurhistorisch kader 
 

1.1 Economic criticism, een geschiedenis 

De literatuurkritische stroming economic criticism, waarin onderzoek wordt gedaan naar de relatie 

tussen literatuur, cultuur en economie, vestigde zich in de jaren negentig als een krachtige beweging. 

De eerste golf, die plaatsvond in de late jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig, bleek 

vruchtbaar te zijn geweest. (Osteen & Woodmansee 1999 p.3) Binnen deze vroege stroming werd 

economie in literatuur op formalistische wijze bestudeerd, en was er weinig tot geen oog voor 

tekstexterne aspecten, zoals de economie in de tijd waarin een werk geschreven werd. Het economic 

criticism uit de jaren negentig voer een andere koers. Deze tweede golf, die gezien kan worden als een 

zijstroom van het new historicism, richtte zich met name op de context waarin een werk werd 

geschreven. De enorme bloei van deze meest recente stroming was volgens Osteen en Woodmansee te 

danken aan een aantal gebeurtenissen. De belangrijkste daarvan is het uit de mode raken van 

formalistische benaderingen en de opkomst van historicisme in de jaren tachtig. De critici van het new 

historicism begonnen nieuwe, door literatuurkritiek onontgonnen gebieden te verkennen – en stuitten 

daarbij op methodes uit andere disciplines, waaronder economie. Daarbij was er sinds de jaren dertig 

niet meer zoveel publieke belangstelling geweest voor economie als in de jaren tachtig, door 

ontwikkelingen als speculatie op de aandelenmarkt, rentetarieven, overnames et cetera. (Osteen & 

Woodmansee 1999 p.3-4) 

Voordat ik de twee genoemde stromingen van economic criticism uitgebreider ga behandelen, 

zal ik eerst kort hun voorgeschiedenis bespreken. Voor de jaren zeventig bestond economic criticism 

namelijk ook al, bijvoorbeeld in het Marxisme zoals beoefend door Lukács, de Frankfurter Schule en 

linkse critici in de jaren dertig. In de jaren vijftig en zestig raakte het echter weer uit de mode doordat 

de literatuurkritiek werd gedomineerd door het tekstgerichte new criticism. Het economic criticism dat 

in deze periode wel werd beoefend, bestond voornamelijk uit het bestuderen van de tekst zelf; de 

context werd grotendeels buiten beschouwing gelaten. Zo werd bijvoorbeeld gekeken naar 

beeldspraak, het gedrag van personages, hun uitspraken over geld en dergelijke. Heersende theorieën 

over economie werden buiten beschouwing gelaten, evenals de economie waarbinnen de tekst tot 

stand kwam en de ideeën van de auteur over geld en aanverwanten. Een dergelijke formalistische 

benadering wel degelijk vruchtbaar kan zijn – het kan bijvoorbeeld bruikbare inzichten verschaffen 

over ‘de economie’ van tropen en verhaallijnen – maar het doet de tekst te kort door hem als gesloten 

systeem te benaderen. (Osteen & Woodmansee 1999 p.13) Osteen en Woodmansee wijzen daarom op 

het belang van historisch besef, wat in een formalistische benaderingswijze vaak op de achtergrond 

blijft. De tekstinterne economie van een literair werk komt niet volledig tot zijn recht als het niet 

gekoppeld wordt aan de economische context ervan. Economische termen lijken op die manier lukraak 

gekozen, in plaats van ingegeven door buitentekstuele bewegingen. Alleen als het literaire discours 
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wordt geplaatst in het grotere geheel van sociale discoursen in een bepaalde tijd en plaats, kan men 

bestuderen waarom een schrijver economische termen gebruikt – in plaats van bijvoorbeeld 

psychologische. (Osteen & Woodmansee 1999 p.13) 

Een andere vorm van economic criticism, met name toegepast op literatuur van voor 1990, 

kijkt naar de economische gewoontes van auteurs om vast te stellen hoe deze gewoontes al dan niet 

terugkomen in hun teksten. Osteen en Woodmansee stellen echter dat deze critici de methode van een 

vroegere generatie van theoretici hebben overgenomen, zonder deze te betwisten. Veel van zulke 

studies passen dus bestaande economische theorieën toe, zonder in acht te nemen hoe er naar krediet, 

waarde of geld werd gekeken in de tijd waarin een tekst tot stand kwam. Sommige van deze vroege 

economic critics ontdekken echter al wel paralellen tussen bijvoorbeeld tropen in literaire teksten en 

beeldspraak zoals gebruikt in economie, zoals onder anderen de econoom Deirdre McCloskey hard 

heeft gemaakt: 

 

(…) economics provides a ready-made system of tropes and fictions about value, debt, money, 

and exchange that underpins not only its own practices and texts, but also literary discourses 

that are less obviously economic. Economic criticism, in short, is predicated on the existence 

and disclosure of parallels and analogies between linguistics and economic systems. (Osteen & 

Woodmansee 1999 p.14) 

 

Economic criticism, zo wordt gesteld, is dus gegrond op het bestaan van parallellen tussen taal en 

economische systemen.  

Onder anderen Marc Shell heeft dit idee uitgewerkt, door historische en filosofische 

parallellen tussen economische en talige systemen – meestal ‘homologies’ genoemd – bloot te leggen 

en te analyseren. (Osteen & Woodmansee 1999 p.14) Shell legt zijn theorie uit aan de hand van het 

onderscheid tussen ‘electrum coins’ en ‘electric money’. In de tijd van ‘electrum coins’ was de waarde 

compleet afhankelijk van het materiaal waarvan de munten gemaakt waren. Hierop volgde een munt 

met een inscriptie die de waarde bepaalde, en waarvan de waarde niet overeenkwam met de waarde 

van het materiaal. Hierdoor veranderde de relatie tussen ‘face value’ en ‘substantial value’. Door de 

introductie van papiergeld werd deze kloof nog groter, en de invoering van elektronisch geld zorgde 

zelfs voor een breuk. (Shell 1982 p.1) Aan dit verhaal zit ook een filosofische en literaire kant, 

beginnend bij de Grieken. In de zesde en vijfde eeuw voor Christus werd in de Griekse maatschappij, 

tot ongenoegen van velen, het muntstelsel ingevoerd. Dit viel samen met politieke ontwikkelingen als 

tirannie en de opkomst van de tragedie. Sommige denkers, waaronder Heraclitus en Plato, begonnen 

interactie te zien tussen economische en intellectuele uitwisseling – oftewel geld en taal. 

Laatstgenoemde duidde de sofisten en presocratici spottend aan als ‘merchants of the mind’, omdat ze 

geld aannamen in ruil voor hun woorden. Maar ook omdat ze een discours hadden voortgebracht 

waarvan de ‘internal exchanges of meaning’ identiek waren aan de ‘exchanges of commodities in 
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monetary systems’. (Shell 1982 p.2) Binnen het Jodendom en de Islam, en vanaf de twaalfde eeuw 

ook het Christendom, ontstonden vergelijkbare economische en intellectuele moeilijkheden door de 

introductie van het muntstelsel (Shell 1982 p.2-3) Hoewel het de Europeanen net als de Grieken 

aanvankelijk tegenstond – zo werd Marco Polo’s beschrijving van Kublai Khans papiergeld als een 

leugen afgedaan – veranderde ‘the age of electrum coins’ vanaf de twaalfde eeuw in ‘the age of 

electric money’. (Shell 1982 p.3)  

Het belangrijkste idee van Shell, zo stellen ook Osteen en Woodmansee, is dat: ‘money, which 

refers to a system of tropes, is also an “internal” participant in the logical or semiological organization 

of language, which itself refers to a system of tropes’. (Shell 1982 p.3) Of een schrijver nou wel of 

niet over geld schrijft, of zich bewust is van de invloed van geld op zijn denken – de vormen van 

‘metaphorization’ die de nieuwe vormen van symbolische waarde van geld met zich meebrachten, 

veranderden de betekenis van betekenis zelf. De aanwezigheid van economie in literatuur wordt niet 

bepaald door of er al dan niet over geld wordt geschreven, maar eerder door de ‘tropic interaction’ 

tussen economie en taalkundige symbolisering. Teksten functioneren zelf als economieën, stelt Shell 

dus. Geld is een interne deelnemer in de semiologische organisatie van taal, en dus altijd daarin 

aanwezig. (Osteen & Woodmansee 1999 p.22) Omdat Shells theorie de basis is geweest voor 

ongeveer alle economic critics die daarna kwamen, zal ik er in paragraaf 1.3.1 uitgebreider aandacht 

aan besteden. 

 

1.2 Vier vruchtbare soorten economic criticism 

Nadat Osteen en Woodmansee een historisch overzicht van economic criticism hebben gegeven, 

bespreken ze vier vruchtbare daaruit voortgekomen benaderingen onder de kopjes ‘Production’, 

‘Internal circulation’, ‘External circulation and consumption’ en ‘Metatheoretical’. Eerstgenoemde 

vorm van economic criticism – ‘Production’ – heeft de overhand, en is te scharen onder new 

historicism. In deze stroming wordt de sociale, culturele en economische context waarin een literair 

werk werd gemaakt, onderzocht. Zo kan ten eerste gekeken worden naar de denkbeelden van een 

auteur over geld, hoe hij met financiën omging, naar zijn winst behaald uit schrijven en hoe hij zich in 

de markt positioneerde. Ten tweede kan gekeken worden naar de invloed van economie op de auteur 

in bredere zin. Hieronder valt bijvoorbeeld de receptie en waardebepaling van kunst of literaire teksten 

in de tijd waarin een werk tot stand kwam. Ook kunnen andere culturele discoursen die van invloed 

zijn geweest op de tekst onderzocht worden, bijvoorbeeld reclame. Eveneens kan gekeken worden 

naar economische en sociale effecten van gender, etniciteit en seksuele geaardheid op een literaire 

tekst. Ten derde moeten de nationale, regionale of internationale economieën, waarbinnen een literair 

werk tot stand kwam, in acht worden genomen. In het geval van Mystiek lichaam betreft dit de 

economie in de jaren tachtig, die ik straks in het cultuurhistorische deel van dit kader zal behandelen. 

Deze ‘productionist’ kritiek is over het algemeen extratekstueel. Het combineert biografische, 

historische en culturele methodes om teksten en auteurs in verband te brengen met het grotere 
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economische geheel. De interne economieën van de teksten zelf worden echter bijna altijd buiten 

beschouwing gelaten. (Osteen & Woodmansee 1999 p.35-36) 

 Ter aanvulling op de zojuist besproken extratekstuele benadering stellen Osteen en 

Woodmansee een tweede vorm van economic criticism voor, namelijk ‘Internal circulation’. Deze 

formalistische benadering stoelt op Marc Shells bevindingen dat geld een systeem van tropen is, en 

een interne deelnemer aan de logische en semiologische organisatie van taal. Teksten worden in deze 

optiek gezien als uitwisselingssystemen bestaande uit dynamische patronen van in elkaar grijpende 

‘metaphoric transfer’. Deze vorm van economic criticism begint meestal met het analyseren van de 

acties van en interacties tussen personages – ‘their exchanges, debts, purchases, losses, gifts, etc.’ 

(Osteen & Woodmansee 1999 p.36) – om te laten zien hoe zij de ‘internal tropic economy’ 

belichamen. Deze benadering is, anders dan de eerder besproken tekstexterne aanpak, grotendeels 

tekstintern. (Osteen & Woodmansee 1999 p.36) 

 Osteen en Woodmansee stellen dat beide benaderingen incompleet zijn. De formalistische 

benadering zoals ontwikkeld door Shell richt zich voornamelijk op de tekst zelf en laat contextuele 

ontwikkelingen buiten beschouwing, en de new historicists hebben weinig oog voor tekstinterne 

aspecten. Om tot een complete analyse te komen, moeten de twee vormen van economic criticism 

gecombineerd worden: 

 

In short, sensitive close reading of a text’s intratextual economies of meaning can supply the 

microscopic lenses needed to supplement the telescopic vision of historicist criticism, which 

too often ignores economies of textuality for a single-minded pursuit of content, context and 

political consequence. (Osteen & Woodmansee 1999 p.37) 

 

Voor mijn onderzoek zal ik gebruikmaken van zowel een tekstgerichte als een contextgerichte 

benadering, welke ik uitgebreider toe zal lichten in de volgende twee paragrafen. Toch zal ik eerst, 

hoewel ze voor mijn onderzoek minder van belang zijn, de derde en vierde door Osteen en 

Woodmansee genoemde vruchtbare vorm van economic criticism kort bespreken. 

De derde benadering die besproken wordt – ‘External circulation en consumption’ – richt zich 

op zaken als de marktwerking bij canonisering, de verkoop of publicatie van kunst en literatuur, 

veranderende esthetische waarden, de schrijver of kunstenaar als handelswaar of beroemdheid, en 

aanverwante zaken. Ook de wisselwerking tussen lezer en tekst of auteur, of de ‘economies of 

reading’ (Osteen & Woodmansee 1999 p.37) zijn object van onderzoek. De vierde en laatste vorm van 

economic criticism die door Osteen en Woodmansee voorgestaan wordt, genaamd ‘Metatheoretical’, 

slaat meer terug op wat ze zelf doen. De snelle toename van economische benaderingen van literatuur 

en cultuur, heeft als gevolg dat economische termen verkeerd gebruikt worden. Deze vorm van kritiek 

analyseert daarom de gebruiken, veronderstellingen en protocollen van economic criticism zelf. 

(Osteen & Woodmansee 1999 p.38-39) 
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1.3 Tekstintern: Shell, Shonkwiler 

 1.3.1 Marc Shell 

Al sinds Aristoteles werden financiële instrumenten gewantrouwd die ‘iets’ uit ‘niets’ maakten, 

geldwaarde creëerden uit geld, zoals woekerrente. Sinds de achttiende eeuw was men vooral bezorgd 

om de ‘subversive manner of representation and exchange’ als gevolg van de introductie van 

papiergeld. De eerste grote discussie over dit onderwerp was ontstaan na de Mississippi- en South 

Sea-bubbel, economische zeepbellen die rond 1720 uit elkaar spatten. De toenmalige introductie van 

papiergeld door John Law was het beginpunt van een enorme uitbraak van speculatie die uitliep op 

een groot fiasco. In hoofdstuk 3.2 zal ik hier uitgebreider op terugkomen. Omdat eerdere experimenten 

allemaal op niets uitgelopen waren, werd papiergeld gezien als ‘the devil in specie’, als niets dat iets 

probeert te zijn. (Shell 1982 p.15)  

Toch ontstond in het negentiende-eeuwse Amerika het inmiddels wijdverspreide gebruik van 

bankbiljetten. Tussen 1825 en 1875 domineerde het debat over het al dan niet invoeren van papiergeld 

het Amerikaanse politieke discours. De voorstanders van bankbiljetten werden ‘paper money men’ 

genoemd, en hun tegenstanders ‘gold bugs’. Eerstgenoemde groep betoogde dat de inscriptie van de 

bank op papier volstond om geldelijke waarde te creëren, ook zonder dat de bank die waarde in 

goudstaven achter de hand had. In plaats daarvan zou de waarde van geld verkregen worden door het 

krediet, een gemeenschappelijk vertrouwen in papiergeld en de bank, en niet door een reëel metaal. De 

‘gold bugs’ waren het hier niet mee eens, in tegendeel zelfs. Volgens deze groep was alleen goud van 

werkelijke waarde en moest al het geld in dat in omloop was direct terug te voeren zijn op dat goud. 

Wie dus waarde toekende aan papiergeld op zichzelf, dacht dat een schaduw of een representatie 

werkelijke substantie had, aldus de ‘gold bugs’. (Shell 1982 p.6) 

De discussie over de invoering van bankbiljetten ging niet alleen over geld, maar over 

symbolisatie en representatie in het algemeen; over de relatie tussen het substantiële ding en het teken. 

(Shell 1982 p.6) Hiermee benadrukt Shell dat het debat behalve over geld ook over esthetiek ging, en 

over de verleiding die uit kon gaan van symbolische tekens en het vertrouwen dat daarin gesteld kon 

worden. Het verschil tussen munt- en papiergeld werd als volgt gezien: een munt bestond uit het 

materiaal waarvan het gemaakt was, plus de inscriptie erop. Deze twee dingen maakten het tot een 

munt. De relatie tussen het teken (de inscriptie) en de substantie (het materiaal) vormde de kern van 

het papiergeld-debat. Als de munt geen inscriptie meer zou hebben, is de substantie dan nog een munt 

– bijvoorbeeld als de munt zo verweerd is dat de inscriptie niet meer te lezen is? Verweerde munten 

blijven in ieder geval substantiële grondstoffen, en veranderen niet in ‘things which are not’. Echter 

als het materiaal van de munt verdwijnt, en alleen de inscriptie overblijft, is deze dan nog steeds van 

substantiële waarde, net als papiergeld? – ‘Can the shadow that is paper money thus become as 

valuable as, or even more valuable than, the substance that is specie?’. (Shell 1982 p.15)   

Er werden vergelijkingen gemaakt tussen een waardeloos stuk papier dat als valuta werd 

beschouwd, en hoe een ‘artistic appearance’ voor ‘the real thing’ werd aangezien door vrijwillig het 
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ongeloof op te schorten. Het Congres kon papier in goud veranderen door een ‘act of Congress’, 

waarom zou een kunstenaar dan geen tekening van een koe in een echte koe kunnen veranderen met 

de woorden: ‘This is a cow by the act of the artist’? Bankbiljetten werden, zoals ik net al zei, 

schaduwen genoemd. (Shell 1982 p.6) Shell wijst op een cartoon van Thomas Nast uit 1876, ‘A 

Shadow Is Not A Substance’, waarop een munt met armen en benen staat afgebeeld met daarachter 

zijn zwarte schaduw. De schaduw kan gezien worden als het gevolg van die munt, en in dat geval zijn 

de zon en de munt twee schakels in de ketting die de schaduw veroorzaakt. Papiergeld is zelf de 

schaduw. (Shell 1982 p.17)  

Het onderscheid tussen substantie en schaduw in monetaire en esthetische theorie beïnvloedt 

volgens Shell het begrijpen van symbolisatie in het algemeen en van taalkundige representatie 

specifiek. (Shell 1982 p.18) Met de komst van papiergeld gingen bepaalde analogieën, zoals ‘paper is 

to gold as word is to meaning’, het discours over taal illustreren. Tegenstanders pleitten bijvoorbeeld 

voor een terugkeer naar goud, zowel in geld als in esthetiek en taal. Zo schreef Emerson dat de 

mogelijkheid voor de mens ‘to connect it’s thought with its proper symbol, and so to utter it’ (Shell 

1982 p.18) verstoord werd als er geen nieuwe beeldspraak gecreëerd zou worden. Bestaande woorden 

zouden dan voor de verkeerde dingen gebruikt gaan worden: ‘a paper currency is employed, when 

there is no bullion in the vaults’. (Shell 1982 p.18)  

De introductie van papiergeld riep vragen op over de relatie tussen teken (het papiergeld) en 

de betekenaar (de waarde die het papiergeld vertegenwoordigde). Was deze arbitrair of volgde hij uit 

een inherente causale relatie tussen de twee? Shell benadrukt dat schrijvers als Poe en Melville een 

duidelijk verband zagen tussen het vertrouwen dat papiergeld nodig had om te functioneren, en de 

investering van geloof die nodig was om een literair werk tot een esthetisch object te maken. Voor 

beide is ‘krediet’ nodig om het van respectievelijk geldelijke en esthetische waarde te laten zijn. Ook 

het medium, het geschreven woord, wordt door literatuur en papiergeld gedeeld. (Shell 1982 p.7) In 

die geest interpreteert Shell vervolgens het verhaal The Gold-Bug van Poe. 

Tijdens de hoogtijdagen van de papiergelddiscussie was Edgar Ellan Poe een schrijver met 

weinig geld. (Shell 1982 p.9) Hij nam niet direct deel aan het politieke debat over papiergeld, maar 

richtte zich op de impliciete ideologische relatie tussen de esthetische en monetaire symbolisatie die 

het met zich meebracht. (Shell 1982 p.10) In 1843 schreef hij The Gold-Bug: een in die tijd zeer 

populair verhaal waarin een zekere Legrand, een verarmde aristocraat, gebeten wordt door een 

goudkever en iets dat lijkt op goudkoorts ontwikkelt. Shell analyseert dit verhaal om zijn theorie over 

economie en taal te illustreren. Het verhaal gaat, in het heel kort, als volgt: Legrand vindt op Sullivan 

Island een nieuw soort kever, die van puur goud lijkt. Hij wikkelt hem in een stukje perkament dat zijn 

zwarte hulp Jupiter in de buurt van de kever vindt, en leent de kever vervolgens uit aan een 

onderzoeker. Op het perkament, dat hij wel bij zich houdt, maakt hij vervolgens een tekening van de 

kever om aan een andere nieuwsgierige, de verteller, te laten zien. Die vindt het insect echter tot 

Legrands verbazing op een doodshoofd lijken. 
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 Dan blijkt dat er op het perkament met de tekening met chemicaliën een geheime boodschap 

staat geschreven, inclusief afbeelding van een doodshoofd. Legrand ontcijfert het geheimschrift en 

start een zoektocht naar de aangewezen schat, met de inmiddels geretourneerde kever aan een touwtje. 

Uiteindelijk vinden Legrand en zijn gevolg een schat die de piraat Captain Kidd op het eiland 

begraven heeft. (Poe 1998) Schatzoeken was in die tijd een populair thema in de literatuur, al was het 

niet gebruikelijk dat er ook daadwerkelijk een schat gevonden werd, zoals in het verhaal van Poe. 

Maar ook al was de zoektocht naar goud het ogenschijnlijke thema van het verhaal, volgens Shell 

bevat het een impliciete bezorgdheid om geld, en in het bijzonder papiergeld, als een uniek soort 

inwisselbaar symbool. (Shell 1982 p.9-10)  

In The Gold-Bug lijkt de goudkever in het begin voorgesteld te worden als een vreemdsoortig 

nieuw insect, maar bij nader inzien presenteert hij zichzelf volgens Shell als een ‘humbug’, quatsch. 

Samuel Young noemde de papieren dollars die de banken uitgaven ook ‘humbug’, en volgens Shell 

zou dit zowel een goede naam zijn voor de goudkever in Poe’s verhaal, als voor het verhaal zelf. Niet 

omdat het een onzinnig verhaal is, maar omdat het geen ‘werkelijke’ substantie heeft. Het ontsnapt 

niet aan een keten van verwijzingen naar papier. (Shell 1982 p.11) 

Eerder werd The Gold-Bug al vanuit andere invalshoeken bestudeerd. Zo werd de kever die 

goudkoorts veroorzaakt door literatuurcritici besproken alsof het een soort kever was, een insect dat op 

Sullivan Island voorkwam. Ze waren op het verkeerde been gezet doordat Legrand behalve goud ook 

insecten verzamelt. De goudkever wordt echter als zodanig ontmaskerd als Legrand hem gaat zien als 

‘sober mystification’, een verdichtsel van zijn verbeelding. Volgens Shell zal uiteindelijk blijken dat 

de goudkever staat voor een ‘thing which is not’. (Shell 1982 p.11) De kever is door critici ook 

geclassificeerd alsof het een soort gekte was, en geanalyseerd met een psychologische insteek. In 

navolging van de ‘bug men’, de critici die het verhaal aan een entomologische interpretatie 

onderwierpen, werd de kever gezien als een mestkever, ook wel ‘dukatenscheißer’ genoemd. Freud 

associeerde glimmende metalen bijvoorbeeld met uitwerpselen, winstbejag met vuiligheid. (Shell 

1982 p.12)  

Een aantal cryptologische interpreten viel Poe aan op het op inaccurate geheimschrift op de 

kaart, maar deze critici misten volgens Shell het hele punt van het verhaal. Ten eerste leken ze niet te 

weten dat bij een gebruikelijke vorm van cijferschrift, de inscripties op papiergeld, vaak moedwillig 

kleine foutjes werden gemaakt om vervalsing te bemoeilijken. Ze zagen dus niet in dat in dit verhaal 

het gevonden manuscript analoog is aan het papiergeld, en volgens deze logica functioneert. Ten 

tweede trapten deze cryptologische critici in dezelfde val als de critici die het verhaal vanuit een 

entomologisch of psychologisch oogpunt analyseerden: de val van het verbinden van teken aan 

substantie. Volgens Shell zou het een waarschuwing zijn aan degenen die The Gold-Bug op dezelfde 

manier zouden ‘ontcijferen’ als Legrand met het perkament doet. (Shell 1982 p.18) Shell is dus in 

debat met interpreten die ervan uitgaan dat het verhaal, net als het perkament met geheimschrift, één 

sleutel heeft. Wie dat gelooft is eigenlijk al gaan geloven in ‘a thing which is not’, zoals de goudkever. 
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Hoewel het absurd is, leidt de tekening van de goudkever Legrand naar de geheime boodschap 

van Captain Kidd. (Shell 1982 p.17) De tekening van de goudkever kan net als de goudkever zelf 

gezien worden als de oorzaak van het vinden van de schat, maar ook als een metonymische link met 

de schat – of als de symbolische tegenhanger of index van het perkament met geheimschrift dat naar 

de schat zal leiden. Legrand denkt dat hij zijn tekening van de kever in ‘the real thing’ kan veranderen. 

Hij wil zijn tekening van een specimen in ‘specie’, munten, veranderen, en ziet het perkament dus als 

een noodzakelijke ‘cause of an effect’ – het opgraven van goud. (Shell 1982 p.16) Het onderscheid 

tussen toevallige en noodzakelijke relaties tussen teken en substantie en ook tussen de ene gebeurtenis 

en de andere, is volgens Shell een groot theoretisch probleem in The Gold-Bug, en Legrand benoemt 

dit probleem uiteindelijk ook. Is de relatie tussen de tekening van de goudkever en het goud 

bijvoorbeeld geheel toevallig? Zijn ze op dezelfde manier gelinkt als twee betekenissen die met elkaar 

verbonden zijn door een woordspeling, een komische verspreking of homonymie. (Shell 1982 p.16) 

Of is de link tussen teken en substantie, en de ene gebeurtenis en de andere, eerder logisch dan 

toevallig.  

In Poe’s verhaal zijn de gebeurtenissen en de uiteindelijke ontdekking van goud niet 

verbonden door noodzakelijkheid. Als je zou stellen dat de tekening van de goudkever een schakel is 

in een ketting van symbolen en gebeurtenissen die onvermijdelijk leiden naar het geld, is dat 

vergelijkbaar met stellen dat in de eerder genoemde cartoon ‘A Shadow Is Not A Substance’ de 

schaduw de oorzaak van de munt is in plaats van andersom. Volgens de ‘gold bugs’ is dit de absurde 

gedachte van de ‘paper money men’, waarvan Legrand er een lijkt te zijn als hij door het bos loopt met 

de tekening van de goudkever als wegwijzer. (Shell 1982 p.17) Hetgene dat in Legrands verbeelding 

goud creëert, is vergelijkbaar met wat papier in een waardevol handelsartikel verandert, stelt Shell. 

(Shell 1982 p.19) 

In The Gold-Bug zijn de komische versprekingen van Jupiter, de zwarte hulp van Legrand, 

belangrijk voor de ‘ontcijfering’ van de betekenis van het verhaal. Zijn dialect, Goolah, is volgens 

Shell het echte ‘goole’ (goud) in de vertelling. Het effect van zijn taalgebruik komt voort uit toevallige 

connecties tussen teken en referent. Het verschaft toegang tot interpretatie van de discontinuïteit in de 

symbolisatie en plot van het verhaal. De goudkever, die door Legrand in entomologische termen wordt 

besproken, wordt door Jupiter beschreven alsof hij ‘no tin’ in zich heeft. Sommige critici dachten dat 

het gewoon dom was van Jupiter, en zagen volgens Shell niet de literaire en economische lading van 

die woordspeling. In een alchemistische interpretatie zou ‘no tin’ bijvoorbeeld betekenen dat de kever 

dus van echt goud is, en zo noemt Shell nog meer mogelijke interpretaties. Ook benadrukt Jupiter met 

zijn ‘goole-bug’ de connecties en disconnecties tussen duivel, goud en god: ‘the ghoulish devil’ en 

‘god in my golly’. Zijn versprekingen zijn voor de interpretatie van het verhaal juist heel veelzeggend. 

(Shell 1982 p.21) The Gold-Bug leunt dus sterk op woordspelingen, waarin de klank van een woord 

losgemaakt wordt van zijn oorspronkelijke betekenis. Ook hierin ziet Shell een relatie tot papiergeld: 

‘In the institution of paper money, sign and substance – paper and gold – are clearly disassociated, 
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much as word is disassociated from meaning in punning’. (Shell 1982 p.19) Dezelfde dissociatie 

tussen teken en substantie, die aan het licht gebracht werd door papiergeld, is aan het werk in Poe’s 

verhaal. 

In die geest interpreteert Shell het verhaal dan ook. Het perkament dat Jupiter vindt, leidt 

Legrand naar de schat. Legrand heeft alle vertrouwen in deze wegwijzer, maar hoewel hij het goud 

uiteindelijk vindt via een keten van associaties, zijn deze eerder toevallig dat oorzakelijk. Hij werd 

gebeten door de goudkever, krijgt koortsachtige verschijnselen en brengt in die staat arbitraire tekens 

met elkaar in verband waardoor het lijkt dat ze samen een coherent tekensysteem vormen dat verwijst 

naar een substantie in de werkelijkheid. In dit geval de schat, die inderdaad echt bestaat en ook 

gevonden wordt. Overigens wisselt Legrand de schat uiteindelijk toch in voor waardepapieren van de 

bank. 

In de conclusie van Shells boek, waarin behalve het verhaal van Poe ook werk van onder 

andere Goethe, Kant en Hegel besproken wordt, schrijft hij: 

 

That money and language are complementary or competing systems of tropic production and 

exchange suggests that money not only is one theme, metaphoric content, or “root metaphor” 

in some works of language, but also participates actively in all. (Shell 1982 p.180) 

 

Zijn argument is dus niet dat er over geld wordt gepraat in bepaalde literaire en filosofische werken, 

wat natuurlijk ook zo is, maar dat geld ‘talks in and through discourse in general’. (Shell 1982 p.180) 

De aanwezigheid van economie in taal, zo haalde ik in paragraaf 1.1 al kort aan, wordt niet bepaald 

door schrijven over geld, maar door de ‘tropic interaction’ tussen economie en taalkundige 

symbolisering. Teksten functioneren op die manier zelf als economieën. 

1.3.2 Alison Shonkwiler 

Omdat de door alle media heen slingerende tekstinterne theorie van Shell niet bij uitstek geschikt is 

voor het analyseren van literaire representaties van economische verschijnselen – waar Mystiek 

lichaam bol van staat – maar des te meer voor taal in het algemeen, wend ik mij voor een concretere 

theorie van tekstinterne analyse tot Alison Shonkwiler, die in 2007 promoveerde op een aantal 

economic novels uit de Amerikaanse literatuur. Ze onderzocht niet wat een economic novel is, maar 

hoe kapitalistische krachten worden verbeeld in romans die over het algemeen als economic novels 

worden bestempeld. Shonkwiler stelt dat kapitalisme in de twintigste eeuw steeds abstracter en 

virtueler is geworden, met als gevolg dat schrijvers nieuwe narratieve middelen moesten zoeken om 

aan dat idee tegemoet te komen. (Shonkwiler 2007 p.2) Voor haar onderzoek richtte ze zich op de 

periode van de ‘Gilded Age’, grofweg de laatste twee decennia van de negentiende eeuw – en de 

periode van ongeveer 1980 tot het begin van de eenentwintigste eeuw, die ze ‘late capitalism’ noemt 

en waar ook Mystiek lichaam onder valt. Deze periodes heeft ze bewust gekozen, omdat ze 

vergelijkbaar zijn in termen van groeiende vermogens, de marktvolatiliteit, het expansieve gebruik van 
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krediet en schuld en het toenemen van financiële risico’s. (Shonkwiler 2007 p.3-4) Ook stelt ze dat de 

eerder genoemde beweging richting abstractie voor beide periodes geldt. Hierdoor zouden romans uit 

de twee genoemde periodes een gedeeld vormelijk en historisch probleem met het uitbeelden van die 

economische abstractie bevatten. (Shonkwiler 2007 p.3-4) 

 Een van de voornaamste manieren waarop schrijvers in de 20e eeuw hebben getracht om de 

dominanter wordende abstractie duidelijk te maken voor hun lezers, is het schrijven van een coherent 

en meeslepend historisch verhaal, stelt Shonkwiler. Omdat juist de relatie tussen geschiedenis en 

abstractie het probleem van representatie met zich meebrengt, deden ze dit niet door de abstractie in 

een historische context te situeren, maar door bijvoorbeeld nieuwe manieren te zoeken om opkomende 

kenmerken van kapitalisme historisch te contextualiseren. Ze grepen daarbij terug op traditionele 

literaire vormen als metaforiek, woordgebruik of  manieren om personages te schetsen. In hun 

pogingen om deze traditionele literaire middelen aan te passen aan de omstandigheden, is volgens 

Shonkwiler onrust te zien. Deze zou veroorzaakt worden door het vooruitzicht dat de economische 

abstractheid misschien zelfs de manier van perceptie en begrip ging beïnvloeden. (Shonkwiler 2007 

p.5) 

 Shonkwiler kijkt naar economie op een tekstintern niveau, omdat historische en vormelijke 

aspecten vaak samenkomen in onder andere personages en de karakterisering daarvan; het karakter 

kan bijvoorbeeld tegenwicht bieden aan de toegenomen abstractie van kapitalisme. (Shonkwiler 2007 

p.5) Algemeen erkend, stelt ze, is bijvoorbeeld dat de kritiek op de markt in The Rise of Silas Lapham 

van William Dean Howells, een Amerikaanse roman die een jaar voor Mystiek lichaam verscheen, in 

de persoonlijkheid van de personages schuilt. De personages vertegenwoordigen het tegenovergestelde 

van financiële speculatie, zowel in vormelijke als in filosofische zin. Howells notie van een personage 

is dat van een opslagplaats van waarden die tegenwicht biedt aan de schommelingen en ongelijkheden 

van het kapitalisme. (Shonkwiler 2007 p.6)  

 Om economic novels te analyseren, neemt Shonkwiler ook intertekstuele verwijzingen in acht. 

Zo kan men bij het lezen van Cosmopolis moeilijk om de onderwerpen, beelden en discoursen uit 

eerdere romans heen, stelt ze. Het is een caleidoscoop van intertekstuele verwijzingen. (Shonkwiler 

2007 p.124) Behalve naar de personages en intertekstualiteit kijkt Shonkwiler ook naar het uitdrukken 

van kapitaal in metaforen. In Cosmopolis van Don DeLillo bijvoorbeeld, wordt kapitaal met de 

uitspraak ‘soulful and glowing green numbers’ als een natuurlijk iets beschouwd. Geld krijgt een ziel. 

(Shonkwiler 2007 p.117) Ook wordt kapitaal soms juist als tegenovergesteld aan natuur voorgesteld. 

Zo noemt Vija Kinski, één van de personages in Cosmopolis, kapitaal: ‘something that disfigures 

natural time’. (Shonkwiler 2007 p.132) In Mystiek lichaam komt zulke metaforiek bijvoorbeeld terug 

in de tuin van Gijselhart. Deze wordt eerst beschreven met waardevolle materialen zoals koper en 

metaal, en staat pas in bloei als Gijselhart zijn fixatie op geld loslaat, maar daarover later meer. 

 

 



	   16	  

1.4 Tekstextern: Michaels, Poovey 

 1.4.1. Walter Ben Michaels 

Hoewel Shonkwiler wel degelijk aandacht heeft voor tekstexterne elementen, zo focust ze zich 

specifiek op literatuur uit twee periodes waarin kapitalisme abstracter werd, is haar analyse 

grotendeels tekstintern georiënteerd. De scheiding tussen tekstintern en –extern is echter minder hard 

dan ik met mijn paragraafindeling doe voorkomen. Omdat ik in mijn analyse van Mystiek lichaam veel 

contextuele informatie zal betrekken – Kellendonk verwerkte op een vrij concrete manier allerhande 

economische gegevens in zijn roman – zal ik nog kort twee overwegend tekstexterne theorieën 

bespreken, die van Walter Ben Michaels en Mary Poovey. 

Shonkwiler stelde al dat de aandacht voor het kapitalisme in de (Amerikaanse) roman de 

laatste jaren grotendeels vanuit de tekstexterne stroming literary naturalism kwam, waar volgens haar 

ook Walter Ben Michaels onder valt. (Shonkwiler p.11) In The gold standard and the logic of 

naturalism stelt Michaels dat er een probleem is als dat naturalisme gedefinieerd wordt als een variant 

van realisme, namelijk het eindeloos theoretiseren over de aard en mogelijkheid van een realistische 

voorstelling. Verwijzen teksten naar de maatschappelijke realiteit? En zo ja, reflecteren ze er dan 

enkel op, of bekritiseren ze deze ook? En als ze niet verwijzen naar die maatschappelijke realiteit, 

proberen ze er dan aan te ontsnappen of stellen ze utopische alternatieven voor? Deze vragen lijken 

een ruimte buiten de cultuur te veronderstellen waarin literatuur zich bevindt, en bevragen de relatie 

tussen die ruimte en cultuur. Michaels stelt echter dat literatuur een onderdeel van cultuur is, en dus 

niet iets dat erbuiten valt. The Yellow Wallpaper, de novelle geschreven voor Charlotte Perkins 

Gilman, vindt hij een goed voorbeeld – omdat het de consumptiecultuur niet bekritiseert of juist 

aanmoedigt, maar omdat het volgens Michaels een afschrift van die cultuur is. (Michaels 1987 p.27) 

1.4.2. Mary Poovey 

Een stuk recenter is het werk van Mary Poovey. In haar onderzoek maakt ze strikt onderscheid tussen 

genres, bijvoorbeeld tussen literatuurwetenschap en literatuur zelf. (Poovey 2008 p.7) Net als 

Michaels, en in mindere mate ook Shonkwiler, koppelt ze in haar Genres of the credit economy 

literatuur – in haar geval Engelse literatuur uit de achttiende en negentiende eeuw – aan de 

economische ontwikkelingen uit die tijd. Ze focust zich in haar onderzoek op het genreonderscheid 

tussen feit en fictie: ‘economic writing’ en ‘literary writing’. (Poovey 2008 p.9) Poovey is van mening 

dat de twee genres samen bestudeerd dienen te worden, omdat ze een gedeeld probleem met 

representatie hebben, zowel historisch als theoretisch. (Poovey 2008 p.11) In de zeventiende en 

achttiende eeuw bestond er aanvankelijk een continuüm van de twee genres, maar er ontstond aan het 

eind van de achttiende eeuw een scheiding. Het continuüm en de scheiding zijn terug te zien in 

bijvoorbeeld het werk van Daniel Dafoe, stelt Poovey. Zijn vroege werk over geld kent geen strikt 

onderscheid tussen feit en fictie, anders dan de literatuur die volgde. (Poovey 2008 p.21) 

Ook bespreekt ze de relatie tussen schrijven over geld en geschriften die als geld functioneren, 

zoals waardepapieren. Het schrijven over geld vermeerderde bijvoorbeeld in de jaren waarin de 
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waarde van betalingsmiddelen dubieus leek. Het vertrouwen in het muntstelsel veranderde 

bijvoorbeeld, zoals Marc Shell ook al stelde, op het moment dat de waarde niet meer afhankelijk was 

van het materiaal maar van de inscriptie, met als gevolg dat de relatie tussen ‘face value’ en 

‘substantial value’ verstoord werd. (Poovey 2008 p.21) Uit deze twee studies, maar ook uit die van 

Shonkwiler, blijkt dat er verschillende buitentekstuele economische factoren zijn die invloed hebben 

(gehad) op literatuur – en zo zal ook uit mijn analyse van Kellendonks roman blijken. 

 

1.5 Cultuurhistorische context: economische ontwikkelingen in de jaren tachtig 

Om Mystiek lichaam cultuurhistorisch te kunnen plaatsen, is het van belang om de economie uit de tijd 

waarin Kellendonk het schreef in acht te nemen. Hiervoor beroep ik mij op het boek Casino 

Capitalism van Susan Strange, waarin ze de economie uit de jaren zeventig en tachtig beschrijft. Dit 

boek kwam net als Mystiek lichaam uit in 1986, een jaar waarin de werkloosheidscijfers hoog waren 

en de economische onzekerheid groot. Of die wijdverbreide onzekerheid net als in 1929 tot een 

economische crisis zal leiden, weet Strange nog niet, maar dat het op de loer ligt is niet te ontkennen. 

(Strange 2009 p.3) De wereldwijde beurskrach van 1987 zal hun beider toekomstvisies bevestigen, 

want ook in Kellendonks roman, vooral in het New Yorkse leven van Broer, hangt de krach voelbaar 

in de lucht. Die chaos van de jaren tachtig is ontstaan in een korte tijd, zo’n vijftien jaar, waarvan 1973 

als beginpunt aangewezen kan worden. (Strange 2009 p.4) De ‘leisurely 1960s’ ging over in de ‘hectic 

yo-yo years of the 1970s and 1980s’ toen in 1973 de dollar devalueerde, waardoor er werd besloten 

om de wisselkoersen aan de markt over te laten – ook wel ‘floating rates’ genoemd. (Strange 2009 p.5) 

Ook gingen de olieprijzen in dat jaar voor het eerst enorm omhoog, gevolgd door een toenemende 

afhankelijkheid van het banksysteem om de stroom van rekeningen te financieren. Al die 

veranderingen droegen bij aan de onzekerheid van het systeem.  

Strange noemt vijf probleemfactoren die allemaal met elkaar en met het internationale 

financiële systeem in verband staan. De bekendste is het probleem van de schulden van 

ontwikkelingslanden. Er werd teveel geleend aan teveel landen, met als risico dat ze met de 

schuldeisers in de problemen zouden komen als de leningen zouden stoppen. Dit houdt verband met 

het tweede probleem, namelijk de langzame groei van de hele wereldeconomie aan het einde van de 

jaren zeventig, en de recessie van de jaren tachtig. Het derde probleem is de instabiliteit van het 

banksysteem, welke verder gaat dan de schuldenlanden alleen, en het vierde probleem is de 

onzekerheid over de olieprijzen. Deze onzekerheid had gevolgen voor zowel producenten als voor 

consumenten en was een belangrijke factor in de betalingsbalans van veel landen, vooral in het 

Midden-Oosten. Deze vier genoemde problemen zijn allen economisch van aard, zo niet het vijfde 

probleem, dat minstens zo groot is: de wisselvalligheid van de internationale politieke situatie en in 

het bijzonder ‘the unstable Soviet-American balance’ en de ‘uneasy American-European alliance’. 

(Strange 2009 p.4-5) 
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Als gevolg van deze ontwikkelingen verandert de wereld in die tijd razendsnel in een 

reusachtig casino, waarbinnen spelletjes gespeeld worden met enorme bedragen als inzet. Die 

spelletjes spelen zich af in de torenhoge kantoorgebouwen die de wereldsteden domineren. Via 

computers en telefoons wordt internationale handel bedreven op verschillende markten. Er kan ingezet 

worden op de toekomst door vooruit of in opties te handelen, en de financiële mogelijkheden zijn 

eindeloos. (Strange 2009 p.1) Het beeld van de bankier verandert in deze tijd van de sobere man met 

een ernstig gezicht, gekleed in zwart krijtstreeppak, naar dat van een gokker. Niet alleen de bankiers 

zijn echter onderdeel van het gokspel, maar iedereen wordt erin meegetrokken. Wat er gebeurt in de 

grote financiële centra heeft onvoorspelbare en onvermijdelijke gevolgen voor iedereen. Strange 

vergelijkt het met een spelletje ‘Snakes and Ladders’, waarbij een gooi met de dobbelsteen je 

onderaan de ladder of op de kop van een slang terecht laat komen – een kwestie van geluk. Dit 

kansspel heeft grote gevolgen. Als puur geluk steeds meer bepaalt wat er met iemand gebeurt, en 

begaafdheid, inspanning, initiatief en vastberadenheid steeds minder, wordt het vertrouwen in sociale 

en politieke systemen ook steeds minder.  

Het al dan niet behouden van je baan wordt ook steeds meer afhankelijk van geluk. (Strange 

2009 p.2) Als gevolg daarvan worden ethische waarden steeds minder belangrijk geacht. Omdat het zo 

moeilijk is om te voorspellen waar het rad van fortuin uit zal komen, lijkt het nemen van de juiste 

beslissing steeds minder van betekenis. Deze toename van onzekerheid heeft van iedereen gokkers 

gemaakt, stelt Strange. Sommige mensen zijn in staat om zich te beschermen tegen het ongeluk, maar 

niet iedereen. De onrechtvaardigheid, die voorheen aan meerdere factoren te wijten was, zorgt voor 

extra veel frustratie en boosheid nu het grotendeels van geluk afhankelijk is. Dit is het geval voor 

individuen, maar ook voor grote bedrijven en overheden. En als gevolg beïnvloedt het ook de relaties 

tussen verschillende landen. Ondanks de economische moeilijkheden zijn de jaren tachtig eveneens 

het tijdperk van de yuppie. De jonge, hoogopgeleide en succesvolle ‘professionals’ met hun snelle 

virtuele geld en mooie huizen in grote steden. Broer is de ultieme yup, met het duivelseiland 

Manhattan als zijn thuisbasis. 

 

 

2. Roman & Receptie 

 

2.1 Mystiek lichaam in het kort 

Mystiek lichaam is verdeeld in drie delen – getiteld ‘Valse lente’, ‘De moederkerk’ en ‘De 

geschiedenis’, welke weer zijn onderverdeeld in vijf of zes kortere hoofdstukken – en vertelt een 

familiegeschiedenis gezien vanuit vader en zoon: A.W. Gijselhart en Leendert Gijselhart, oftewel 

Broer. In het eerste deel, ‘Valse lente’ keert Gijselharts dochter Magda, meestal Prul genoemd, na een 

tijd van afwezigheid weer terug bij haar vader op de Doornenhof. Gijselhart – die doorgaans zijn 
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dagen slijt met sjacheren, denken aan zijn geld, de pagina financiën in de krant en een spelletje 

solitaire – is miljonair, als je tenminste de grote schroothoop aan oud ijzer in een loods achter zijn huis 

meetelt. Geld is zijn religie, en als hij al eens iets uitgeeft, bijvoorbeeld wanneer hij een prostituee 

bezoekt, zorgt hij ervoor dat het bedrag snel weer terugverdiend is. Ondanks zijn fixatie op geld is hij 

ook zeer verheugd om zijn dochter Prul weer te zien. Haar klaagzang – ‘Waarom vindt u het zo leuk 

om mij het leven te vergallen heb ik het vanzelf al niet moeilijk genoeg?’ (Kellendonk 2008 p.33) – 

klinkt hem als muziek in de oren. Om haar thuiskomst te vieren neemt Gijselhart zijn dochter mee uit 

eten in De Hooge Schans, waar hij een acculader ruilt tegen een diner voor twee. Gijselhart kiest de 

duurste gerechten, een dessert en dwingt zijn dochter een glaasje wijn mee te drinken. Ondanks zijn 

vrekkigheid steekt hij veel geld en moeite in het Prulmuseum, zoals hij de kamer van zijn dochter 

noemt.  

 In het tweede deel van de roman, ‘De moederkerk’, komt de homoseksuele Broer ten tonele. 

Anders dan zijn zus Prul hoeft Broer niet op de liefde en genegenheid van zijn vader te rekenen. Het 

gebrek aan liefde is geheel wederzijds en Broer vestigt zich in Manhattan waar hij als kunstcriticus en 

later ook als speculant werkt. Zijn relatie met ‘de rijpere jongen’, die bijklust als escort, komt hem op 

een hiv-besmetting te staan. Per luchtpost ontvangt Broer een brief van Prul, waarin ze hem meedeelt 

over vier maanden moeder te worden. De vader is de Joodse Bruno Pechman, door Gijselhart spottend 

Sally Appelsien genoemd. Broer vraagt zich af: ‘waaraan had het kind zo’n moeder verdiend?’ 

(Kellendonk 2008 p.84), maar wordt tegelijkertijd overspoeld door ‘een plaatsvervangend 

vadergevoel’. (Kellendonk 2008 p.89) Vanwege de naderende kunstmarktkrach vlucht Broer terug 

naar zijn vader en zus op de Doornenhof. 

 De familie Gijselhart is weer herenigd, al is Gijselhart geenszins te spreken over de thuiskomst 

van zijn zoon. In het derde deel van de roman, ‘De geschiedenis’, bevalt Prul van zoon Victor. Tot 

grote ergernis van Gijselhart en Broer komt ook de vader weer in beeld. Ze hekelen zijn komst, 

Gijselhart omdat hij een Jood is en Broer omdat hij hem gewoon als vijand ziet. Broer takelt steeds 

verder af door zijn ziekte, eerst onzichtbaar, en geeft deze verder door. Zijn homoseksualiteit komt 

steeds meer tegenover de vruchtbaarheid van Prul te staan. Zij creëert geschiedenis en hij heft zichzelf 

juist op. Als Prul vertrekt met Pechman en haar nageslacht – de toekomst van de familie Gijselhart – 

meeneemt, blijven Gijselhart en Broer berooid en neerslachtig achter: ‘het achtergebleven vlees had 

geen geschiedenis meer’. (Kellendonk 2008 p.201) Broer ziet zijn einde naderen, maar vreest de dood 

niet. Eigenlijk heeft hij er altijd naar verlangd, en hij sluit af met een hoogliedje op de dood. 

 

2.2 Receptie en ophef 

Op de dag dat Mystiek lichaam uitkomt, het is vrijdag 9 mei 1986, publiceert NRC Handelsblad een 

interview met de schrijver. Kellendonk geeft hierin onder meer commentaar op de roman, dan nog 

door bijna niemand gelezen, maar uit ook zijn pessimistische visie op een multiculturele samenleving. 

Een ongelukkige combinatie, blijkt achteraf, want critici beschouwen Kellendonks uitspraken als de 
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sleutel tot de juiste interpretatie van de roman. De ‘ironie en ambivalentie’ waar de roman van 

doordrenkt is, komen niet tot hun recht in het vraaggesprek met de auteur, aldus stelt Gerard Raat in 

een reconstructie van de ophef die later ‘de affaire Mystiek lichaam’ genoemd zal worden. Deze 

affaire begint met de recensie van Aad Nuis, recensent voor De Volkskrant en politicus, waarin de 

schrijver wordt beschuldigd van antisemitisme. Een week na het verschijnen van de roman kopt hij: 

‘Onmiskenbaar antisemitisme in sluiers van ironie’, en al gauw buitelen ook andere vooraanstaande 

media over de kwestie. Vijf maanden later noemt Kellendonk deze critici – maar liefst tweeëndertig 

recensies worden aan de roman gewijd – in NRC Handelsblad een troep honden: ‘’Antisemitisme!’ 

jankten daarna vrijwel alle recensenten, als een troep honden door die bokking van het spoor 

gebracht’. (Raat 1991 p.41-42) Er kan geen twijfel over bestaan of de roman antisemitische uitlatingen 

herbergt. Zo is het antisemitisme van vader Gijselhart, die alle stereotyperingen over Joden omarmt, 

onmiskenbaar. Ze zijn lui, bewegen het liefst alleen hun twee botloze ledematen: tong en geslacht, en 

zijn op geld beluste uitvreters. Ook de personificatie van ‘De Geschiedenis’ heeft ‘haar buik vol van 

Joden. Ze kon geen Jood meer zien. Maar als een steentje door een kapotte schoen – zo voelde het! – 

zo zwierf nu ook door dit verhaal weer zo’n eeuwige Jood’. (Kellendonk 2008 p.159) Nuis maakt in 

zijn recensie echter geen onderscheid tussen de ideeën van Gijselhart en De Geschiedenis en die van 

de auteur. Door te verwijzen naar het interview met Kellendonk – waarin de schrijver stelde dat een 

katholieke kerk, een moskee en een hindoetempel in één straat slecht is voor de gemeenschap tussen 

mensen – denkt Nuis de schrijver antisemitisme in de schoenen te kunnen schuiven, al onderbouwt hij 

dat niet. (Raat 1991 p.42-43) De toon is echter gezet en Kellendonks vermeende antisemitisme blijft 

de gemoederen bezighouden. 

 Het personage Broer heeft, anders dan zijn vader, niks tegen Joden. Hoewel hij ook niks met 

de Joodse Pechman te maken wil hebben, komt dit niet voort uit antisemitisme – hij ‘haatte deze 

Pechman niet als jood, maar egalitair als vijand’. (Kellendonk 2008 p.171) Ondanks dat is Broer de 

tweede aanstichter van ‘De affaire Mystiek lichaam‘. Nuis loopt wederom voorop wanneer hij in 

eerdergenoemde recensie ook ‘de geschiedenis des vlezes’, waarin de barende vrouw de macht heeft 

en de man een bijrol vervult, veroordeelt. Door die geschiedenis van het vlees te ontkennen, zoals 

bijvoorbeeld ‘homoseksuelen, feministen, bij implicatie alle kinderlozen’ doen, staat diegene buiten 

het zinvolle geheel, hij of zij ‘is ten dode opgeschreven’. (Nuis 1986) Hoewel Nuis er de ironie van 

inziet, blijft er volgens de criticus ‘een genadeloze kern van onverdraagbaarheid voelbaar’. (Nuis 

1986) Dat het voornamelijk de homoseksuele Broer is die negatieve gedachtes heeft en uitspraken 

doet over homoseksualiteit, rechtvaardigt dit niet, vindt Nuis. Wederom krijgt de Volkskrant-criticus 

zijn navolgers, zo ook Carel Peeters. In Vrij Nederland schrijft hij dat Kellendonk tornt aan ‘niet-

produktieve liefde’ en biedt voor een vervolgartikel ook een podium aan een verontwaardigde lezer, 

die overigens toegeeft de roman niet gelezen te hebben maar uit Peeters eerste recensie op heeft 

gemaakt dat het feit dat ‘niet-produktieve liefde met dood wordt geassocieerd’ niet bijdraagt tot ‘de 
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vorming van een maatschappij waarin ieder zonder vernederd te worden, kan deelnemen’. (Citaat 

Peeters in Raat 1991 p.43) 

Kortom: antisemitisme en destructieve homoseksualiteit zijn de factoren waar de critici het 

meest over vielen, stelt Raat in zijn reconstructie van de affaire: 

 

Het zijn vooral de opmerkingen over homoseksualiteit en het (vermeende) antisemitisme die 

de kritische gemoederen in beweging houden. Veel minder de anti-feministische stellingen, 

niet het ontluisterende beeld van de windhandel in moderne kunst en al helemaal niet de 

weinig rechtzinnige wijze waarop met het christelijk erfgoed wordt omgesprongen. (Raat 1991 

p.44) 

 

In de volgende paragraaf zet ik de kritieken op een rij die wel ingingen op de windhandel in moderne 

kunst en andere zaken die met economie en geld te maken hebben. Deze kwamen veelal wat later en 

hielden het meestal op een enkele verwijzing. Maar eerst zal ik nog kort ingaan op de ophef over 

Kellendonks toespelingen op het katholicisme, want kritieken over Kellendonks gebruik van het 

christelijk erfgoed bleven ook niet lang uit. Een half jaar na het verschijnen van de roman spreekt 

Hans Werkman in het Nederlands Dagblad van ‘selectieve verontwaardiging’. Men zou alleen 

verontwaardigd zijn geweest over de onderwerpen die in de mode waren. Werkman hekelt echter de 

Bijbelse symboliek in een boek dat volgens hem niets met de Heilige Schrift te maken heeft. En 

hoewel hij een achterhoedegevecht levert, zijn er meer critici die over het katholieke ideaal vallen. 

(Raat 1991 p.44) De Bijbelse verheerlijking van de vrouw noemde Peeters bijvoorbeeld ‘conservatief, 

op het querulante af’. (Raat 1991 p.43) 

 

2.3 Wie schreven er wel over Mystiek lichaam en economie? 

Ondanks de overheersende aandacht voor de drie in de vorige paragraaf besproken onderwerpen, zal 

uit de volgende opsomming blijken dat economie wel degelijk een rol speelt in veel kritieken. 

Wanneer ze allemaal op een rij staan, lijkt het zelfs heel erg mee te vallen met het gebrek aan aandacht 

voor de geldzaken van de Gijselharten. Feit blijft echter dat het in bijna alle gevallen gaat om een 

enkele verwijzing, opgenomen in een kritiek die grotendeels op andere aspecten van de roman ingaat. 

Een van de meest recente kritieken is die van Daniël Rovers. In De figuur in het tapijt (2012) schrijft 

hij onder anderen over Kellendonk en diens werk. In de inleiding geeft Rovers een aantal redenen 

waarom hij over literatuur wilde schrijven, waaronder dat literatuur volgens hem ‘de bevoorrechte 

uitdrukking is van religieuze, politieke en economische tendensen in een bepaalde tijd’. (Rovers 2012 

p.10) Het werk van Kellendonk wordt daarom ingeleid met een schets van politieke veranderingen in 

de jaren tachtig. Op een paar toespeling op economie na – zo stelt Rovers dat Gijselhart zijn gevoel 

over zichzelf laat bepalen door zijn bezittingen, ‘het kapitaal aan oud ijzer en onroerend goed dat hij 

bezit’ en haalt hij aan dat Kellendonk de wereld van kunst, handel en wetenschap als een typische 
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mannenwereld zag. (Rovers 2012 p.55-57) – laat hij het onderwerp verder buiten beschouwing. Of de 

roman inderdaad een uitdrukking van onder andere economische tendensen uit die tijd is, zal in het 

volgende hoofdstuk moeten blijken.  

Hoewel ze in de minderheid zijn, zijn er meerdere critici die de ideeën van de schrijver zelf 

aanhalen. Carel Peeters noemt de auteur een ‘metafysisch econoom’. Kellendonk zou zich sterk 

identificeren met het onfortuin van Broer, die een zondebok ‘in zijn persoonlijke metafysische 

economie’ zou zijn. Er moet een schuld afgelost worden, namelijk ‘de schuld van de erfzonde van de 

hoogmoed’. (Peeters 1991 p.6)  Kellendonks uitgever Laurens van Krevelen haalt een citaat van de 

schrijver aan, waarin hij spreekt over de lichtreclame van het Leger des Heils – ‘Twijfel niet, God is 

er’. ‘De naam van die god is geld’, stelde Kellendonk, ‘het idee der ideeën waarin het goede, het 

schone, het ware zijn opgegaan’. (Krevelen van 1998 p.85)  

Als uitzondering op de regel besteedt Rolf Bosboom in Zuilen van Stof (1994), een boek 

waarin hij Kellendonks oeuvre analyseert, een apart hoofdstuk aan geld. Wat Bosboom echter niet 

doet wanneer hij de economische toestanden van de Gijselharten uit de doeken doet, is de koppeling 

naar (economische) ontwikkelingen uit de jaren tachtig maken – iets wat in mijn analyse een 

belangrijke rol speelt. Ook richt zijn analyse zich enkel op concrete verhaallijnen uit de roman, en 

wordt bijvoorbeeld metaforiek buiten beschouwing gelaten. In het hoofdstuk getiteld ‘Geld’, 

onderverdeeld in de subhoofdstukken ‘Geldzucht’, ‘Morele boekhouding’, ‘Schuld en belastingen’ en 

‘Financiële heiligheid’, bespreekt hij hoe Kellendonks romanpersonages met geld omgaan. Geld is een 

belangrijk thema in Mystiek Lichaam, aldus Bosboom, en hij wijst op de werktitel van de roman: 

Gierigheid. (Bosboom 1994 p.120) A.W. Gijselhart, de gierigaard uit het verhaal, heeft van geld zijn 

religie gemaakt en er zijn levensdoel van gemaakt om zijn miljoen intact te houden. Belastingen 

vergelijkt hij met de erfzonde, en zijn af te lossen belastingschuld stelt hem ieder jaar weer in staat om 

in het reine te komen. Zijn kleinzoon Victor neemt die erfzonde volgens Bosboom over, omdat geld 

het enige is waar deze pasgeborene belangstelling voor heeft: hij stopt het in zijn mond (Bosboom 

1994 p.124), al verschillen de meningen hierover. Yra van Dijk stelt dat Victor juist een oproep tot 

verantwoordelijkheid is, ‘het tegenwicht voor de leegte van kunst, geld of macht’. (Dijk, van 2010)  

Gijselharts uitgaven moeten zo snel mogelijk terugverdiend worden, bij voorkeur door spullen 

van zijn zoon of overleden vrouw verkopen. Op deze manier denkt hij zijn zonden ongedaan te kunnen 

maken. Zijn geldzuchtige reputatie slaat volgens Bosboom over op zijn persoon en bezit: 

 

Het miljoen moet geconsolideerd worden om de ziel sereen te houden en dus is Gijselhart 

gedwongen veel apekool te verkopen om zonder kosten te kunnen leven (…). Zo veranderen 

zijn bezit, zijn huis en hijzelf geleidelijk in zijn zelf vervaardigde reputatie. De Doornenhof 

gaat daarbij langzaam op in geld en Gijselharts gezicht rimpelt en verkreukt “als een oud 

bankbiljet”. (Bosboom 1994 p.124) 
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Prul is het tegenovergestelde van haar vader, stelt Bosboom: ‘Vroeger bewaarde ze nog gierig haar 

“grote tuit vol schuimpjes en dropveters”, nu leent ze zonder aarzelen ƒ35.000,- aan “de eerste de 

beste schooier”, Bruno Pechman’. (Bosboom 1994 p.122) Geld vindt ze onbelangrijk en ze stelt dat 

het slechts waarde uitdrukt. Pechman, een Joodse arts en tevens de vader van Pruls zoontje Victor, kan 

op weinig sympathie van Gijselhart rekenen. Die noemt hem ‘een administratief vraagteken […] 

onvindbaar voor schuldeisers en voor de belastingen’. (Bosboom 1994 p.123)  

Broer, woonachtig in Manhattan, heeft volgens Bosboom meer van zijn vaders trekken 

overgenomen. Hij werkte eerst als taxateur maar wordt uiteindelijk speculant, en verdient zijn geld aan 

een groep drugsverslaafde kunstenaars. (Bosboom 1994 p.123) Ook Yves van Kempen en Anthony 

Mertens wijzen hierop wanneer ze stellen dat Broer, die van kunst een religie heeft gemaakt, in 

Gijselharts voetsporen treedt met zijn speculaties à la baisse ‘tot hij geen cent meer over heeft’. 

(Kempen van, Mertens 1993 p.24) Bart Vervaeck gaat in op het instorten van de prijzen van 

kunstwerken van de Wild Boys, en stelt dat kunst enerzijds ‘de materiële logica van vraag en aanbod’ 

weerspiegelt, maar ook ‘de spirituele hang naar transcendentie’. Deze twee factoren zouden 

samenkomen in de titel ‘à la baisse’, wat ‘alles loopt af, niks blijft overeind’ betekent. (Vervaeck 1993 

p.357) Vervaeck spreekt niet over de financieel-technische betekenis van à la baisse, namelijk het 

speculeren op verlies waar Broer zich mee bezighoudt.  

Ook Pieter Steinz wijst op de praktijken van Broer. Deze verkeerde in de New Yorkse wereld 

van de postmoderne kunst, ‘waar namen en reputaties fluctueren als beurskoersen’, en keerde berooid 

weer terug na zijn mislukte kunstspeculatie. (Steinz 2002) Graa Boomsma vat de roman samen als een 

familieroman over ‘vadervrek Gijselhart’ en zijn dochter en zoon, een ‘onderzoek naar verloren 

gemeenschapszin, naar naastenliefde en authenticiteit in een wereld waar geld als nieuwe religie alles 

en iedereen misvormt en uit elkaar drijft’. Ook spreekt hij van Broer als ‘opportunistische 

geldwolfcriticus’ die van zijn ‘kunstmatige voetstuk’ valt door een crisis op het ‘geld- en 

gezondheidsfront’. (Boomsma 2006) Anbeek stelt dat vader en zoon Gijselhart meer gemeen hebben 

dan ze zouden willen: ‘naast beider ongelukkige passie, een grote liefde voor geld. (Anbeek 1987 

p.15) 

Mertens en Van Kempen stellen dat Gijselharts wereldbeeld het resultaat is van vertaalwerk, 

‘zijn pogingen overal munt uit te slaan’ waarbij niets meer heilig is. ‘Zijn ethiek is een vertaling in 

termen van economie’ en wat hij aan kapitaal vergaart, vertaalt hij weer ‘in katholiek gekleurde 

termen van schuld en zaligheid’. Alleen zijn dochter kan hem naast zijn geldzucht nog bekoren. 

(Kempen van, Mertens 1993 p.24) Pieter Steinz beschrijft Gijselhart als 68-jarige huisjesmelker die 

zijn dagen doorbrengt met het tellen van zijn geld. De euro zou zijn miljonairschap geruïneerd hebben, 

merkt Steinz terecht op. (Steinz 2002) Jaap Goedegebuure maakt de vergelijking met geld en religie 

wanneer hij Gijselhart de ‘trouwste discipel van de Mammon’ noemt. Dit past volgens de criticus bij 

de cultuurkritische visie op de ondergang van het christelijk geloof en is één van de fenomenen van de 

moderniteit, evenals ‘industrialisering, urbanisatie, professionalisering, arbeidsdeling, rationalisatie’. 



	   24	  

(Goedegebuure 2009 p.10) Geld is het smeermiddel van al die deelaspecten van de moderniteit en 

heeft de rol van religie overgenomen, stelt Goedegebuure. ‘Kellendonk liet in één betekenisvol detail 

(een decoratief Heilig-Hartbeeld dat wordt onthoofd om het in een nis te laten passen) het bankroet 

van het christendom zien.’ (Goedegebuure 2009 p.11) En ook kunst is door Broers à la baisse 

speculaties gedegradeerd tot een rendabele belegging voor nieuwe rijken. Goedegebuure wijst ook op 

de door geld verpeste gezinsverhoudingen in Mystiek lichaam: ‘De reprimande die oude Gijselhart zijn 

dochter Magda geeft als ze haar geld heeft gespendeerd aan haar minnaar’ (Goedegebuure 2009 p.12), 

maar ook de manier waarop hij haar aanmoedigt om flink te eten van het voor een acculader geruilde 

diner. De aanbidding van geld is een religieuze metafoor, en Kellendonk ridiculiseert de gepredikte 

boodschap van Gijselhart. (Goedegebuure 2009 p.12) 

	  

	  

3. Analyse van Mystiek lichaam 
 

3.1 Economische lezing, personages in Mystiek lichaam 

Nu ik een theoretisch en cultuurhistorisch kader heb geschetst en de receptie van de roman uitgebreid 

heb besproken, is het tijd voor mijn analyse van de roman waarin ik Kellendonks omgang met 

economische context en thematiek bestudeer. In hoofdstuk 2.1 ging ik al kort in op de inhoud van de 

roman. Schetsmatig heb ik de hoofdlijnen van de drie delen van de roman en de daarin geportretteerde 

levens van de drie familieleden besproken. Om mijn analyse verder in te leiden, is het van belang om 

extra aandacht te besteden aan de verhaallijnen over geld. In de volgende drie paragrafen zal ik 

daarom per hoofdpersoon bespreken op welke manier ze in de roman in verband worden gebracht met 

economie, geld en handel, te beginnen met Prul.  

 

3.1.1 Magda Gijselhart/Prul 

Van de drie Gijselharten wordt Prul het minst, of eigenlijk zelfs vrijwel niet, met geld of handel in 

verband gebracht. Geld heeft geen waarde, vindt ze: ‘Je zou hoogstens kunnen zeggen dat geld waarde 

uitdrukt of vertegenwoordigt’. (Kellendonk 2008 p.62) Zonder teveel na te denken leent ze 35.000 

gulden aan de Joodse Pechman, tot grote ergernis van haar vader. Hij vraagt of ze het dan tenminste 

ergens heeft laten vastleggen, maar Prul wil haar vrienden niet naar de notaris slepen: ‘dat doe je niet 

als je tenminste geen A.W. Gijselhart heet’. (Kellendonk 2008 p.61) Ze berekent hem geen rente en 

denkt dat haar gulheid de vriendschap sterker zal maken, maar hoort vervolgens lange tijd niks meer 

van hem. Toch is dit ‘administratieve vraagteken’, zoals Gijselhart hem noemt, degene die haar 

uiteindelijk zwanger maakt. Dat Prul en geld in de roman geen boezemvrienden zijn, lijkt verklaard te 

worden door haar broer Leendert. Volgens Broer, zo schrijft hij in een brief aan haar, is de wereld van 

handel maar ook kunst en wetenschap een schimmige ‘mannelijke waanwereld’. (Kellendonk 2008 
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p.125) Het zijn dan ook de mannen in de roman – vader en zoon Gijselhart – die de economie tot een 

hoofdzaak maken.  

 

3.1.2 A.W. Gijselhart 

A.W. Gijselhart vertaalt al zijn bezittingen in geld en andersom. Hij houdt van geld ‘omdat het 

verschilt van alle tijdelijke bezit’. Daarvan houden we namelijk meer voordat we het hebben dan erna. 

Maar geld houdt het verlangen intact: ‘het is hebben en verlangen ineen’. (Kellendonk 2008 p.21) Zijn 

bezit bestaat voor een groot deel uit vastgoed want ‘een zekerder belegging (…) was er niet’. 

(Kellendonk 2008 p.125) De ongemakken die bij het beroep van huisbaas horen, zo moet er weleens 

iets gerepareerd worden, beginnen hem echter steeds meer tegen te staan. Af en toe verkoopt hij na 

lang nadenken een pand, maar koopt er een maand later weer een ander pand voor terug. Afstand 

nemen van zijn professie als huisjesmelker blijkt dus moeilijker dan gedacht. Zijn grond verkoopt hij 

stukje bij beetje aan buurbedrijven: ‘De Doornenhof ging langzaam op in geld’. (Kellendonk 2008 

p.16) Bij Garage Roelofs, die met zijn betegeling precies drie meter over de grens met Gijselharts 

grond ligt, tankt hij bijvoorbeeld gratis als pacht voor de strook grond. (Kellendonk 2008 p.40) 

Gijselhart is niet vies van een beetje ruilhandel, zo zal verderop in de roman opnieuw blijken.  

Vaak zit hij aan zijn bureau bij het raam en leest daar de krant, meestal de advertenties en de 

pagina financiën, of speelt een spelletje solitaire: ‘Er zwermden dan in zijn hoofd getallen rond die 

guldens vertegenwoordigden en samen als het goed was het bedrag één miljoen moesten vormen’. 

(Kellendonk 2008 p.16) Zijn miljoen intact houden, dat is het levensdoel van Gijselhart. Hij is dan wel 

miljonair, maar bungelt ergens aan de ondergrens: ‘Hij had de grootste moeite om zich te handhaven 

boven de magische streep die hem scheidde van al degenen die financieel geen naam mochten 

hebben’. (Kellendonk 2008 p.16) Het verschil tussen een dollarmiljonair en een guldenmiljonair vindt 

hij niet van belang. Voor God zijn alle miljonairs gelijk en voor Gijselhart is het dus geen reden tot 

zorg ‘dat het moeilijker is om miljonair te worden in de Verenigde Staten of in Engeland dan in 

roomse streken met hun zwakke valuta’. (Kellendonk 2008 p.21) Zijn interesse voor zijn eigen 

getallensymboliek lijkt dus groter dan voor de wereldeconomie of wisselkoersen. Geld is zijn religie 

en zijn miljoen is zijn zaligheid. Schuld, boete en kwijtschelding zijn termen die volgens Gijselhart 

‘evenzeer thuis zijn in de boekhoudkunde als in de biechtstoel’. (Kellendonk 2008 p.20) Hoewel hij 

moppert over belastingen, is hij eigenlijk blij om bij de fiscus in het krijt te staan. Hij ziet deze 

belastingschuld als zijn erfzonde, waardoor hij elk jaar in het reine kan komen: ‘Hij was schuldeloos 

als een pasgedoopt kind, dankzij de belastingen. Hij stond bij niemand in het krijt. Hem konden ze 

niets maken.’ (Kellendonk 2008 p.20)  

De prijsindexcijfers worden bestudeerd om vast te stellen of zijn miljoen niet in waarde is 

gedaald en Gijselhart past voor de zekerheid ‘een inflatiecorrectie toe op zijn definitie van het begrip 

miljonair’. (Kellendonk 2008 p.21) Het jaar dat Gijselhart zelf miljonair werd, het jaar waarin hij 

vijftig werd, stelt hij op honderd procent. Zo berekent hij bijvoorbeeld dat de miljonair van vandaag 
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drie procent minder waarde heeft dan die van een jaar geleden. Rijkdom zou weleens de genade van 

God kunnen zijn, die hij ‘in steeds grotere hoeveelheden over de aarde uitstortte en dat het daardoor 

makkelijker werd om te worden uitverkoren’. (Kellendonk 2008 p.21) Maar hoewel Gijselhart een 

miljoen bezit, heeft hij toch dezelfde problemen als de kruidenier. Deze middenstander heeft last van 

muizen die aan zijn voorraad bloem en suiker knagen, maar ook aan de zes nullen van Gijselharts 

miljoen wordt geknaagd wanneer hij er even niet in gelooft: ‘Want geld was een kwestie van geloof, 

welbeschouwd, en net als ieder geloof baatte het je niets als anderen het niet met je deelden’. 

(Kellendonk 2008 p.22) Als zijn vaderland failliet zou gaan, zou ‘fl voor flut en flauwekul komen te 

staan’. (Kellendonk 2008 p.22)  

Achter zijn huis heeft Gijselhart een loods vol met oud ijzer. Hoewel hij niet precies weet 

welk gewicht deze verzameling heeft, verandert de denkbeeldige waarde elke dag mee met de 

markttabellen in de krant. De prijs van de verschillende materialen brengt hij in verband met politieke 

ontwikkelingen zoals het communisme, want ‘Lood en zink brachten niet veel meer op tegenwoordig. 

Het allesverziekende communisme dumpte die metalen op de markten van het Westen, door een gat in 

het Ijzeren Gordijn’. (Kellendonk 2008 p.19) Koper heeft gelukkig nog wel veel waarde en Gijselhart 

smelt het om tot een spiegel ‘waarin hij zich een Guggenheim of Van Saxen-Coburg kon wanen’. 

(Kellendonk 2008 p.19) Hij waant zich niet geheel toevallig een telg van de familie Guggenheim, die 

rijkdom verwierf met succes in de mijnindustrie en de metallurgie, of een lid van de dynastie Van 

Saxen-Coburgs, die verschillende Europese heersers voortbracht. En alsof deze vergelijking nog niet 

hoogdravend genoeg is, betrekt Gijselhart de godin Venus bij zijn fantasie – want ook zij had zich in 

koper gespiegeld toen ze bij Cyprus uit het schuim van de golven geboren werd.  

 Zijn voortdurende afwachting van de thuiskomst van Prul vergelijkt hij met een loterij. Ze kon 

nooit onverwachts komen, ‘het was een loterij waarin hij nu en dan wel winnen moest’. (Kellendonk 

2008 p.26) Als Prul volgens zijn voorspelling weer met hangende pootjes voor de poort van De 

Doornenhof staat, neemt hij haar mee uit eten. In het restaurant roept hij de uitbater bij hun tafel, en 

ruilt na wat onderhandelen een acculader tegen een gratis etentje. Prul verwondert zich over het feit 

dat men, ondanks dat ze beter zouden moeten weten, zaken met haar vader blijft doen. Gijselhart heeft 

hier een simpele verklaring voor: ‘Hebzucht meisje, platvloerse hebzucht. De mensen zijn reddeloos 

verknocht aan het stoffelijke. Ik ben dat niet, ik houd alleen maar van geld. Ik zou zelfs mijn enige 

dochter verkopen, als er iemand was die haar hebben wilde’. (Kellendonk 2008 p.43) Vervolgens 

bestellen ze op zijn aandringen het duurste van de kaart. Ook hier bedrijft Gijselhart ruilhandel, tot 

zijn grote genoegen overigens: ‘Acculaders zouden overal een wettig betaalmiddel moeten zijn, deelde 

hij de ober mee’. (Kellendonk 2008 p.45)  

Hoewel Gijselhart vaak benadrukt dat hij nooit interesse heeft gehad in iets anders dan geld, 

en zelfs zijn dochter wel zou verkopen, steekt hij veel geld en energie in een aan haar gewijd museum: 

het Prulmuseum. In deze kamer in zijn huis bewaart hij haar oude knuffels, rapporten en foto’s, ‘maar 

in hoofdzaak was het museum gewijd aan de toekomst die Gijselhart voor zijn dochter in gedachten 
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had’. (Kellendonk 2008 p.54) Hij koopt Perzische tapijten, notenhouten kasten, zilveren schalen en 

olieverfschilderijen voor haar, ondanks dat hij ‘voor zichzelf nooit iets gewild had dat geen geld was’. 

(Kellendonk 2008 p.54) Maar ook hierover verandert hij van mening. Wanneer baby Victor wordt 

geboren, de toekomst die Gijselhart voor Prul in gedachte had, merkt hij dat geld toch niet het hoogst 

haalbare is: 

 

Zijn leven lang was Gijselhart in de weer geweest om met zijn manisch-depressieve gereken 

de aarde naar de hemel te brengen en nu had Prul voor hem de hemel op aarde gebracht (…). 

Vlees geeft de hoogste rente. (…) Hij verloste de oude man uit zijn lange nacht van 

cijfermatige zorgen. Later, wanneer het ventje groot zou zijn, dan zou het zich niet de idioot in 

de metalen tuin herinneren, maar een gouden grootvader (…). (Kellendonk 2008 p.140) 

 

Prul is tot genoegen van haar vader eindelijk thuis en afhankelijk van zijn gunsten. Het verschil tussen 

een gezin – zoals hij natuurlijk al met Prul, Broer en hun moeder had gevormd – en een familie, is dat 

het gezin ‘een verband van kettinggangers’ is. Kinderen zijn geketend aan een moeder, die gebonden 

is aan de vader en tevens kostwinner, die weer afhankelijk is van een baas. Een familie is veel beter, 

een heilige familie noemt hij het zelfs, en als prettige bijkomstigheid durft geen deurwaarder het op te 

nemen tegen een familie: ‘Het gezin is hulpeloos, maar een familie is een complete verzorgingsstaat. 

De familie is economisch weerbaar. Ze kan een zieke verzorgen, een huis bouwen, een weg aanleggen 

als het moet’. (Kellendonk 2008 p.144)  

 Hoewel Gijselhart zijn dochter ondanks haar nukken bijna verafgoodt, is hij een stuk minder te 

spreken over de terugkeer van zijn zoon. Aan diens versleten koffers ziet Gijselhart dat hij blijkbaar 

geen cent te makken heeft. Hij brengt hem onder in de loods waar zijn oude metalen opgeslagen 

liggen: ‘Dat reliek van zijn eigen kluizenaarsleven leek hem wel een passende opbergplaats voor zijn 

zoon’. (Kellendonk 2008 p.146) Als baby Victor geboren wordt, is Gijzelhart zo in zijn nopjes met 

zijn kleinzoon dat hij al zijn voorheen geliefde oud ijzer, toch grotendeels waardeloos geworden, voor 

een schijntje verkoopt. Geld is niet zaligmakend, beseft hij: 

 

Hij was een dwaas geweest, geen haar beter dan de kwezeltjes die met het sparen van 

kroondoppen en zilverpapier de eeuwige zaligheid proberen te verdienen. Die vakken met hun 

bergen onedele metalen herinnerden hem maar aan zijn dwaasheid van vroeger, weg ermee! 

(Kellendonk 2008 p.146) 

 

3.1.3 Leendert Gijselhart/Broer 

In de vorige paragraaf noemde ik al kort de thuiskomst van Broer. Hier gaat echter een aantal jaar in 

New York aan vooraf. Als Broer volwassen is, verhuist hij naar Manhattan waar hij kunstkritieken 

gaat schrijven. Hij gebruikt in zijn stukken vaak de woorden onbeschrijflijk en onbetaalbaar: 
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Ik heb een vader gehad die mijn hemd onder mijn gat uit verkocht. Ik haatte zijn eeuwige 

gesappel. Dezelfde haat voel ik nu voor de gladjanussen die overal woorden voor hebben. Ik 

heb als jongen gesmacht naar dingen die zich niet laten omrekenen of omkletsen tot wat je 

maar wilt, die zich niet laten vergassen tot geld of taal, (…) en nu heb ik ze gevonden, in de 

wereld van de kunst. (Kellendonk 2008 p.71) 

 

Broer heeft weinig goede herinneringen aan zijn jeugd overgehouden. Al op jonge leeftijd, twaalf was 

hij, werd hij voor het karretje van Gijselhart gespannen om de huren van al zijn panden, garages en 

opslagplaatsen te innen. In de wereld van zijn vader mocht je ‘niet genieten, alleen beheren’, en ‘Alles 

moest vroeg of laat en liefst vroeg worden geliquideerd tot geld. Hoe meer geld, des te beter 

rentmeester’. (Kellendonk 2008 p.71)  

Ondanks Broers afkeer van zijn vader en zijn oorspronkelijke voorliefde voor de esthetische 

waarde van kunst, gaat hij al snel kunst in geld vertalen. Kunst was behalve smaakvol namelijk ook 

fiscaal aftrekbaar: ‘je mocht de dagwaarde van een kunstwerk op je belastbare jaarinkomen in 

mindering brengen als je het aan een museum schonk. Dat eenvoudige beginsel regeerde de 

kunsthandel en zorgde voor een permanente inflatie’. (Kellendonk 2008 p.77) Zo werden eerst de 

oude meesters verkocht, vervolgens het werk van de impressionisten tot dat van Willem de Kooning, 

en door de grote vraag steeg de waarde van nieuwe werken ook snel: ‘schilders konden nog geen 

verfkwast vasthouden of ze heetten al klassiek’. (Kellendonk 2008 p.77) Dit gold ook voor de Wild 

Boys, een door Broer en een groep homoseksuele kunstenaars opgerichte school. De kunstenaars 

schilderen het thema ‘biologische onafhankelijkheid’ en Broer is de theoreticus achter de beweging. 

Daarnaast werkt Broer als taxateur voor de groep, en begint hij duidelijk in zijn vaders voetsporten te 

treden. Hij ontvangt ‘tien procent van het verschil tussen aankoopprijs en taxatiewaarde’, vaak een 

stuk meer dan het de schilders zelf oplevert, en kijkt niet meer naar de esthetische waarde van kunst 

maar naar het geld dat eraan verdiend kan worden: ‘In het interieur van Broer z’n hoofd zou een 

effectenmakelaar zich thuis gevoeld hebben. De Times/Sotheby Art Index zat er compleet in’. 

(Kellendonk 2008 p.79) Namen van bekende kunstenaars zijn in zijn hoofd gerangschikt volgens de 

laatste noteringen.  

Het woord ‘onbetaalbaar’ gebruikt Broer nog weleens, maar voor ‘onbeschrijflijk’ ‘was hij te 

glad geworden’. Inmiddels vergelijkt hij olieverfschilderijen al met het goud van de staatsbank, want 

‘voor de faam van de schilder was het een dekking, meer niet’ (Kellendonk 2008 p.80) en maakt het 

hem niet langer uit of een schilderij in een museummagazijn is opgeslagen of niet. Broer heeft wel 

door dat hij op zijn vader begint te lijken, en noemt zich ondanks ‘al zijn aanzien, invloed, de bergen 

geld’ een mislukking. Een morele mislukking welteverstaan. Omdat hij niet ook nog een financiële 

mislukking wil worden – ‘hij meende een krach van de kunstmarkt te voorzien’ (Kellendonk 2008 

p.80) en in elk geval kon de conjunctuur niet altijd in zijn voordeel blijven – begint hij te speculeren á 
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la baisse om ‘nog snel het onderste uit de kan te halen’. Zijn relatie met ‘de rijpere jongen’, die leidt 

aan een geheimzinnige ziekte (aids), heeft ervoor gezorgd dat Broer platzak raakt. Broer betaalde alle 

ziektekosten, die de jongen vervolgens in het geheim in Nederland declareerde: ‘de jongen stal 

dwangmatig’, tot ongenoegen van Broer, want ‘Flessentrekkerij en ideale liefde, dat ging maar 

moeilijk samen’. (Kellendonk 2008 p.112) Doordat de kosten zo hoog oplopen, voor verpleging alleen 

al tienduizend dollar, moet Broer snel aan geld zien te komen om zijn faillissement te voorkomen.  

Broer buit de cocaïneverslaving van de Wild Boys uit door ze steeds meer geld te lenen in ruil 

voor opties op schilderijen: ‘Zo had Broer het nominale schilderij uitgevonden en van de 

schilderijenhandel een volwaardige effectenhandel gemaakt’. (Kellendonk 2008 p.80-81) Als de 

waarde van een schilderij steeg, dan zou hij het verschil aan de kunstenaar moeten betalen. Als de 

waarde echter daalde, ‘en daar speculeerde Broer op’ (Kellendonk 2008 p.81) – dit is speculeren á la 

baisse – kon hij het verschil in eigen zak steken. Om het proces wat te versnellen, laat hij drie 

kunstwerken veilen van de schilder Lafayette Louisiana, lid van de Wild Boys, die hij ooit uit 

medelijden van hem kocht. Ze brengen maar de helft van hun taxatiewaarde op, en in New York 

Times wordt geschreven dat ‘Geiselhart’ op de schilder is uitgekeken. Tegen Lafayette, die als gevolg 

van de veiling zijn populariteit in een rap tempo ziet dalen, zegt hij dat het niet erg is en dat hij toch te 

hoog geprijsd was, ‘te weinig agio voor speculanten’. (Kellendonk 2008 p.75) Over een tijdje zal hij 

weer ‘een goudmijn’ zijn en zal niemand zo’n hoge belastingaftrek kunnen bieden als hij. Dat Broer 

veel profijt heeft van de waardedaling, houdt hij geheim.  

De enige angst van Broer is dat de schilders, die inmiddels gedegradeerd zijn tot melkkoeien, 

zich dood zullen snuiven. Maar lang zal zijn handeltje toch niet kunnen duren: ‘Bij de galeriehouders 

begon achterdocht het van hebzucht te winnen’. (Kellendonk 2008 p.81) Ook wordt hij gewaarschuwd 

door een oude Hongaar die in 1929 á la baisse gespeculeerd had in Parijs, en behalve de rijkste man 

van de beurs ook de eenzaamste man was geworden: ‘al mijn vrienden zaten thuis, berooid, 

neerslachtig’. (Kellendonk 2008 p.81) Broer begrijpt dat zijn tijd in New York er wel opzit. In een 

brief aan Prul, als reactie op haar aangekondigde zwangerschap, schrijft Broer over de ‘mannelijke 

waanwereld’ van kunst: ‘Allemaal baarmoedernijd, inderdaad, daar ben ik nu ook achter. Met 

verbeten geknutsel en vernuft proberen die mannen na te doen wat de vrouw en de natuur vanzelf 

klaarspelen’. (Kellendonk 2008 p.125-126)  

Als Broer, zelf inmiddels ook besmet met Hiv, weer bij zijn zus en vader op de Doornenhof is, 

bedenkt hij de volgende wet: 

 

Ziekte en dood hadden zich gemetamorfoseerd tot een economische wet die hij ontdekt 

meende te hebben, de Wet van de Proliferatie van Rotzooi. Wie zijn geld verdient met het 

vervaardigen of verhandelen van rotzooi zal er zelf ook weer rotzooi voor kopen en zo andere 

rotzooiproducenten rijk maken. (Kellendonk 2008 p.154) 
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Hij had de ellende dus over zichzelf afgeroepen met zijn louche praktijken, met een ‘wereldwijde 

vuilnisbelt’ als gevolg. De kunstenaars van de Wild Boys overleden pas nadat de optietermijnen waren 

verstreken en Broer had amper winst gemaakt. Het beetje winst dat hij had gemaakt werd in twijfel 

getrokken, en in drie staten dreigden processen tegen hem aangespannen te worden. Van zijn laatste 

dollar koopt hij een ticket naar huis. 

 

3.2 Tekstexterne analyse van Mystiek lichaam 

Ik zal mijn analyse beginnen met het contextgerichte deel ervan. Hierin zal ik onderzoeken of er in de 

roman op concrete economische ontwikkelingen uit de jaren tachtig wordt gereflecteerd, en zo ja, hoe 

dat gebeurt. Bevat het een kritiek op de rol van economische structuren in de samenleving en zo ja, 

hoe wordt die kritiek literair vormgegeven? Ook zal ik andere verwijzingen naar economische 

aspecten – in de roman wordt bijvoorbeeld naar de windhandel uit de 17e eeuw verwezen – van 

context voorzien.  

 

3.2.1 Zeepbeleconomieën 

3.2.1a Zeepbeleconomie 1: Het instorten van de kunstmarkt, jaren tachtig 

De meest concrete verwijzing naar economie in de jaren tachtig is de naderende kunstkrach die Broer 

terug naar Nederland doet vluchten. In Devil Take the Hindmost bespreekt Edward Chancellor de 

kunstwereld van de jaren tachtig, die onderhevig was aan het steeds agressiever wordende gedrag van 

de toonaangevende veilinghuizen. Vooral Sotheby’s gaat vanaf 1983 een andere koers varen en doet 

haar uiterste best om de vraag naar beeldende kunst te stimuleren. Potentiële klanten worden 

overspoeld met glossy reclamefolders en ter ere van grote verkopen worden dure feesten 

georganiseerd. Ook kopen ze kunstwerken voor hun eigen inventaris en beginnen ze met het 

verstrekken van leningen aan kopers, de zogenaamde ‘Art Equity Loan’, en het garanderen van prijzen 

aan verkopers. Er werd alles aan gedaan om kunst als investering aan de man te brengen en het 

veilinghuis gaf zelfs haar eigen ‘Art Market Index’ uit, met daarin de prijsveranderingen in de 

verschillende verzamelvelden. Leendert is bekend met deze index, en heeft hem in zijn brein 

opgeslagen: ‘In het interieur van Broer z’n hoofd zou een effectenmakelaar zich thuis gevoeld hebben. 

De Times/Sotheby Art Index zat er compleet in’. (Kellendonk 2008 p.79)  

Het verschuiven van Broers esthetische interesse in kunst, naar zijn pogingen om er zoveel 

mogelijk geld uit te slaan, past perfect in het tijdsbeeld waarin de roman zich afspeelt. Een tijdsbeeld 

waarin kunst steeds meer als een investering werd gezien. Het vertrouwelijk maken van kunst als 

investering in de jaren tachtig werd door Robert Hughes, zo haalt Chancellor aan, ‘the cultural artefact 

of the last half of the twentieth century’ genoemd. (Chancellor 1999 p.312) Chancellor stelt zelf: 
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In the 1980s, the combination of ambitious Western auctioneers, promoting art with every 

trick in the book, and Japanese speculators, their wallets swollen with bubble profits, created 

the most extravagant art market on record’. (Chancellor 1999 p.313)  

 

In Mystiek Lichaam wordt deze Japanse invloed nergens specifiek benoemd, maar het instorten van de 

kunstmarkt was een direct gevolg van de opgeblazen Japanse economie, een bekend voorbeeld van 

een zeepbeleconomie die kunstmatig hoog werd opgedreven om vervolgens als een zeepbel uit elkaar 

te spatten. In de volgende paragrafen zal ik dit verschijnsel uitgebreider bespreken. 

3.2.1b Zeepbeleconomie 2: De Franse windhandel, 1720 

De Japanners waren niet de eersten die zich lieten verleiden tot het experiment met de 

zeepbeleconomie. De Fransen maakten rond 1720 dezelfde fout. Ook hier wordt in de roman naar 

verwezen, zowel door Gijselhart als door Broer. In zijn overpeinzingen over het woord ‘miljonair’ 

verwijst Gijselhart naar de Franse windhandel in de achttiende eeuw, de moeder der 

zeepbeleconomieën: 

 

Wat hem wel zorgen baarde was de geldontwaarding. Geldinflatie en taalinflatie waren gelijk 

opgegaan in het woord miljonair, vanaf het begin dat het in zwang gekomen was in het oude 

beursgebouw aan de rue Quincampoix te Parijs, tijdens de windhandel rond de Missisippi-

maatschappij toen bochelaars fortuinen verdienden door zich als schrijftafel te verhuren aan 

haastige speculanten. (Kellendonk 2008 p.21) 

 

Ook Broer is bekend met de Franse zeepbeleconomie. In onderstaand citaat wordt met het woord 

‘Louisiana’s’ zelfs letterlijk gezinspeeld op de windhandel die eerder bij vader Gijselhart genoemd 

wordt: ‘Arme Lafayette, met zijn Emerald Rock’s en Black Ivory’s! De hoogglanzende namen die hij 

voor zijn schilderijen verzon konden niet voorkomen dat ze allereerst Louisiana’s bleven. Aandelen in 

zijn faam’. (Kellendonk 2008 p.79) Met Louisiana’s wordt verwezen naar aandelen in de voormalige 

Franse kolonie Louisiana, die tijdens de windhandel in de achttiende eeuw als warme broodjes 

verkocht werden. De bochelaars lijken een intertekstuele verwijzingen naar het toneelstuk 

Quincampoix of de windhandelaars (1720) van Pieter Langendijk te zijn, waarin Fransje zegt: 

 

 Daar wierdt in Quincampoix schier geen party gesloten, 

Of myn konfrater heeft zyn snaaij daar van genoten, 

Omdat men op zyn bult kon schryven met gemak. 

  Ik kan elkeen, als hy, met pennen inkt en lak 

  En lessenaar voorzien. 
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Omdat zowel Gijselhart als Broer naar deze Franse zeepbeleconomie verwijzen, zal ik deze 

kort bespreken. Frankrijk stond er in 1715 economisch slecht voor. De in eigen land beruchte Schot 

John Law bedacht een systeem om de Fransen er weer bovenop te helpen. Als eerste werden munten 

vervangen door bankbiljetten. Law zag geld als een ‘medium of exchange’ en niet als een houder van 

intrinsieke waarde. Behalve papiergeld introduceerde hij ook obligaties, creditnota’s en aandelen, en 

in 1717 werd de Missisippi Company opgericht. Van de Franse overheid kreeg hij in ruil voor zijn 

hulp een monopolie op de handelsrechten met de Franse koloniën en al gauw bestuurde Law bedrijven 

in Louisiana, Oost-India en China, kreeg onder andere een monopolypositie op de tabakshandel en 

bestierde La Banque Royale. In 1719 nam hij volgens afspraak de gehele Franse nationale schuld 

over: een bedrag van 1500 milioen livres. Om dat bedrag weer terug te verdienen, verkocht hij 

aandelen in zijn Missisippi Company. Zijn bank ging steeds meer papiergeld uitgeven om leningen 

voor de aankoop van aandelen te verstrekken. Als deze Missisippi-aandelen vervolgens in waarde 

stegen, werd er meer geld bijgedrukt. Er ontstond zo een kunstmatige opwaartse spiraal, waar steeds 

meer geld in omging. De aandeelprijs was in het begin 500 livres geweest, maar eind 1719 was dit al 

20,000 livres – maar liefst veertig keer zoveel.  

Het effect van Laws systeem was een enorme uitbraak van speculatie in Frankrijk, ‘where new 

fortunes brought the word millionaire into usage’. (Chancellor 1999 p.61) Dit is waar Gijselhart aan 

refereert. Investeerders uit heel Europa kwamen samen in rue Quincampoix in Parijs en de gevolgen 

reikten tot ver over de Franse grens. De grote fout die Law echter maakte, was dat hij geen 

onderscheid maakte tussen geld en aandelen. Omdat er meer geld werd geprint als de aandelenprijzen 

stegen, en dit geld vervolgens weer in nieuwe aandelen werd geïnvesteerd, was er geen limiet voor de 

daaruit voortvloeiende inflatie van activa. (Chancellor 1999 p.61) Uiteindelijk, na eerst tot grote 

hoogte en bedragen te zijn gestegen, klapt zo’n zeepbeleconomie uit elkaar. 

3.2.1c Zeepbeleconomie 3: De grote depressie, 1929 

De derde zeepbeleconomie die ter sprake komt, is de grote depressie van 1929 en de welvarende jaren 

twintig die daaraan vooraf gingen. Een gesprek tussen Broer en een hoogbejaarde Hongaar, na afloop 

van een operaconcert, doet Broer beseffen dat zijn tijd in Manhattan erop zit. De man was steenrijk 

geworden op de beurs in Parijs, waar hij ‘in 1929 schatten had verdiend met speculaties à la baisse’. 

(Kellendonk 2008 p.81) Het is de lelijkste man die Broer ooit heeft gezien, en de Hongaar vertelt: 

 

Van de ene op de andere dag was ik de rijkste man van de beurs geworden (…). De deuren 

van casino’s en restaurants gingen al voor me open wanneer ik een stipje aan de horizon was. 

Maar er weerklonk geen lachje in die gelegenheden, de sfeer was verdwenen. De wereld die 

voor me openlag was een wereld van na de neutronenbom. (Kellendonk 2008 p.82) 

 

De jaren die aan de krach vooraf gingen, werden gekenmerkt door een grote mate van welvaart. De 

Dow Jones was lange tijd ongekend hoog, en investeerders dachten hierdoor veilig aandelen te kunnen  
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kopen. Al snel werden aandelen ‘on margin’ gekocht: 

 

(…) which is the borrowing of stock for the purpose of gaining financial leverage. For every 

dollar invested, a margin user would borrow nine dollars worth of stock. The use of leverage 

meant that if a stock went up 1%, the investor would make 10%. Unfortunately, leverage also 

works the other way around and amplifies even minor losses. If a stock drops too much, a 

margin holder could lose all of their investment and possibly owe money to their broker as 

well. (Colombo 2012) 

 

Enthousiastelingen sloten hypotheken af op hun huizen en investeerden al hun spaargeld. Investeren 

werd als een zekerheid gezien, en miljonairs schoten als paddenstoelen uit de grond. Toen de 

investeerders echter in begonnen te zien dat de hoge aandelenkoersen het resultaat waren van een 

‘over-inflated speculative bubble’, werden aandelen weer massaal verkocht. Op het moment dat de 

beurs daadwerkelijk crashte, gingen veel investeerders failliet (Colombo 2012), net als de vrienden 

van de oude Hongaar. Zo’n drie jaar later was de Dow Jones zelfs met 90% gezakt. (Chancellor 1999 

p.191) 

3.2.1d Zeepbeleconomie 4: Silver Thursday, 27-3-1980 

Als het met de aanduiding van Lafayette Louisiana’s schilderijen als ‘Louisiana’s’ en ‘aandelen in zijn 

faam’ nog niet duidelijk was dat Broer kunst als handelswaar ziet, wordt dit het wel wanneer de 

concurrerende schilder Abe Silver ten tonele komt: 

 

‘Read this? Stuk over die show van Abe Silver bij Schleiermacher. Silver is heading for the 

top of the charts, nu Geiselhart op Louisiana is uitgekeken. (…) De hele stad weet het nu. 

Geiselhart is uitgekeken op Lafayette Louisiana. My name is mud, you sneak! Hoe heb je me 

dat kunnen aandoen? (Kellendonk 2008 p.74) 

 

Met de uitspraak ‘Silver is heading for the top of the charts’ lijkt de schrijver te verwijzen naar Silver 

Thursday, een vierde voorbeeld van een economische bubbel. Een jaar voor deze beruchte donderdag 

in 1980, steeg de zilverprijs van 6 dollar naar bijna 50 dollar per troy ounce – de hoogste prijs ooit. 

Twee broers, telgen van de steenrijke Texaanse Hunt-familie, hadden ongeveer een derde van al het 

zilver op de wereld in handen, en dreven zo de prijs kunstmatig hoog op. De enorme zilvervoorraad 

hadden ze grotendeels vergaard met geld dat was geleend in ruil voor futures. Om deze praktijk van de 

broers een halt toe te roepen, werden de regels aangescherpt. Voor de zilverfutures werd een groter 

aandeel aan onderliggend kapitaal vereist, waardoor de broers ineens enorm veel geld verschuldigd 

waren. In eerste instantie ‘slechts’ honderd miljoen dollar, maar toen als gevolg van de 

ontwikkelingen de zilverprijs kelderde, liep dit op tot 1,7 miljard dollar. Op Silver Thursday werd 

gevreesd dat hierdoor de Amerikaanse banken failliet zouden gaan, en ontstond er grote paniek. De 
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banken overleefden het, maar de broers waren genoodzaakt om hun faillissement aan te vragen. 

(Underwood 2009) 

3.2.1e De functie van zeepbeleconomieën in de roman  

Het is opvallend dat de spaarzame verwijzingen naar bestaande economische verschijnselen – de 

zojuist besproken Franse windhandel rond 1719, de grote depressie van 1929, Silver Thursday en de 

kunsthandelkrach in de jaren tachtig – allemaal bekende voorbeelden van zeepbeleconomieën zijn. De 

functie in de roman van deze vorm van handel, die tijdelijk floreert en uiteindelijk uit elkaar klapt en 

voor een crisis zorgt, lijkt het benadrukken van de nutteloosheid ervan. In een brief aan Prul schreef 

Broer over de ‘mannelijke waanwereld’ van ‘wetenschap, handel, kunst en meer van dat schimmigs’. 

(Kellendonk 2008 p.125) Om die waanwereld te illustreren zijn de zeepbeleconomieën uitermate 

geschikt. Gijselhart vergelijkt zijn geld zelfs letterlijk met zeepbellen, want ‘vaak waren de zes nullen 

van zijn miljoen ook lege zakken waaruit alle waarde was weggelopen, of zeepbellen, of 

dressuurhoepels voor idioten’. (Kellendonk 2008 p.22)  

 Prul stelt dat mannen geen vertrouwen hebben ‘in de meest klaarblijkelijke levensfeiten 

daarom doen ze alles wat God gedaan heeft nog eens over, bouwen ze hun schijnwerelden vol 

gammele torenhoge staketsels die toch nooit tot in de hemel zullen reiken’. (Kellendonk 2008 p.59) 

De opwaartse spiraal van de zeepbeleconomieën lijkt vergeleken te worden met een bouwwerk dat de 

hemel nooit zal bereiken, simpelweg omdat dit niet in de macht van de man ligt. Broer had het eerder 

over de ‘hemelse gedaante’ van kunstwerken die de geldwolf ziet: ‘de lichtende cijfers op zijn 

zakcalculator’. (Kellendonk 2008 p.80) Die hemel blijkt echter niet te bereiken met geld, en elke 

poging daartoe zal leiden tot het uit elkaar klappen van de mannelijke waanwereld. Behalve natuurlijk 

de letterlijke betekenis van een zeepbel, een bel van zeep gevuld met lucht, heeft de zeepbel ook nog 

een symbolische betekenis. Op verschillende vanitas-schilderijen uit de zeventiende eeuw zijn 

zeepbellen afgebeeld, als waarschuwing voor de vergankelijkheid van de mens, oftewel: homo bulla. 

(Bem 2002) 

 

3.2.2 Van electrum naar electric money 

In paragraaf 1.1 besprak ik al het onderscheid tussen ‘electrum coins’ en ‘electric money’ dat Shell 

maakt. In het elektrum-tijdperk verkregen munten hun waarde door het materiaal waarvan ze gemaakt 

waren. In deze paragraaf zal ik beargumenteren dat Gijselhart nog altijd op die manier met zijn bezit 

omgaat. Broers handel staat echter juist symbool voor ‘electric money’, een manier van economie 

bedrijven waarin er een breuk bestaat tussen ‘face value’ en ‘substantial value’. 

3.2.2a Electric money: Kunsthandel in New York 

Broers veranderde kijk op kunst is een direct gevolg van de veranderende kunstmarkt in de jaren 

tachtig, toen kunst als investering sterk werd gepromoot. Voor de Japanners draaide kunst niet meer 

om liefde en esthetiek, maar om geld, zo stelt ook Chancellor. (Chancellor 1999 p.315) Goede smaak, 
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zo heeft Broer ondervonden, is minder belangrijk geworden, want wat goede smaak is wordt 

uitgemaakt door de kunsthandel: 

 

Het probleem van de schilderkunstige smaak was voor altijd opgelost toen iemand op de 

simpele gedachte was gekomen om kunst fiscaal aftrekbaar te maken: je mocht de dagwaarde 

van een kunstwerk op je belastbare jaarinkomen in mindering brengen als je het aan een 

museum schonk. (Kellendonk 2008 p.77) 

 

Ook hier blijkt de schrijver weer goed op de hoogte geweest van de kunstwereld en de regelgeving, 

want: ‘Since 1917, any donation to a tax exempt not-for-profit organization has qualified as a potentiel 

deduction for the tax-paying individual’. (National Endowment for the Arts 2012 p.18)  

Zoals ik eerder al aangaf, verwijzen de namen van de schilders in de roman naar aandelen. 

Ook de titels van hun schilderijen zijn vernoemd naar kostbare materialen zoals ivoor en smaragd, 

materialen waarin gehandeld kan worden. Zo noemt Lafayette zijn schilderijen Black Ivory VI, VII en 

IX en Emerald Rock. Broer zegt over zijn schilderijen: “Je was veel te hoog geprijsd, vond ik. Te 

weinig agio voor speculanten. Je zakt nu even flink en over een tijdje ben je weer een goudmijn. Dan 

kan niemand zo’n hoge belastingaftrek bieden als jij’. (Kellendonk 2008 p.75) Schilderijen vergelijkt 

Broer met het goud in de staatsbank, een dekking. Broer verkoopt opties op nog niet bestaande 

schilderijen en speculeert er op los. De toenemende abstractie van economie waar Shonkwiler op 

wees, is voor hem dagelijkse kost geworden.  

3.2.2b Electrum money: Gijselhart Koperkoning! 

De inhoud van Gijselharts loods met daarin een grote verzameling aan oud ijzer en sloopmetalen, 

brengt hij steeds in verband met economie en vooral met de beurskoersen. Hij verwijst naar bestaande 

koersen en bedrijven, maar hoe de economie er in die tijd precies voorstaat, krijgt de lezer niet te zien. 

Zo verandert de berg schroot dagelijks van waarde ‘als je de markttabellen in de krant mocht geloven’, 

en hanteert hij daarvoor de koersen van de London Metal Exchange. (Kellendonk 2008 p.19) Wanneer 

Gijselhart zijn metaal op de markt zal brengen, heeft dit grote gevolgen voor de aandelenkoersen in de 

metaalindustrie, denkt hij graag:  

 

Hij, kleine man verborgen in een speldenprik op de wereldkaart, had een fantoomvinger in de 

pap van Kennecott en Anaconda, van Phelps Dodge, Calumet & Hecla, O’okiep en de troebele 

Union Minière. Als hij zijn handel van wist niet hoeveel ton op de markt zou gooien, dan 

konden couponknippers van Stockholm tot Buenos Aires met hun kunstdrukaandelen hun 

salonnetjes behangen. (Kellendonk 2008 p.19) 

 

‘Gijselhart koperkoning!’ (Kellendonk 2008 p.19) roept hij uit. En het idee dat hij een aanzienlijke 

schakel in de wereldeconomie is, lijkt hij een bevredigende gedachte te vinden. In zijn fantasie betrekt 
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hij bestaande mijnbouwbedrijven van over de hele wereld, en stippelt ook vast de gevolgen voor 

aandeelhouders uit. Als de berg schroot hem niet langer kan bekoren, vindt Gijselhart een opkoper. 

Deze is twee dagen bezig met het afvoeren van de lading in zijn vrachtwagen. ‘Dat lood was trouwens 

geen cent meer waard’ geeft Gijselhart toe, ‘Het pvc-tijdperk was aangebroken. (Kellendonk 2008 

p.147) Daarmee verwijst Gijselhart naar een andere ontwikkeling uit de jaren tachtig. Men ontdekte 

dat lood beschadigend was voor het milieu, met als gevolg dat loden pijpleidingen werden vervangen 

door pijpleidingen van kunststof. (Bron: VNMI)  

 3.2.2c	  Gijselhart	  versus	  Broer 

In het cultuurhistorisch kader besprak ik al de opkomst van nieuwe financiële mogelijkheden in de 

jaren tachtig, onder andere door het gebruik van computers, waardoor het makkelijker werd om in 

korte tijd veel geld te spenderen. Geld werd steeds minder tastbaar, wat in de New Yorkse wereld van 

Broer aan alles te merken is. De opties op schilderijen die hij verkoopt, schilderijen die nog niet eens 

bestaan nota bene, zijn het ultieme voorbeeld hiervan. Shonkwiler besprak deze ontwikkeling van het 

steeds abstracter worden van economie, en de manieren waarop schrijvers deze verandering literair 

vormgeven. Kellendonk lijkt dit te doen door Broer, wiens financiële bezigheden het door Shell 

benoemde tijdperk van ‘electric money’ uitbeelden, tegenover een eerdere (financiële) generatie te 

plaatsen, namelijk zijn vader Gijselhart die ‘electrum money’ vertegenwoordigt. Gijselhart bedrijft 

zoals gezegd ruilhandel, zowel met buurbedrijven als met restauranteigenaren. Zijn kapitaal bestaat 

niet uit abstracte cijfertjes vertegenwoordigd door niet bestaande schilderijen, maar uit materialen en 

huizen die het bedrag van zijn kapitaal waard zijn – net als in de tijd toen munten hun waarde 

verkregen vanwege het materiaal en niet vanwege de inscriptie. Broer verliest uiteindelijk al zijn geld 

door te gokken met opties en leningen, en Gijselhart doet zijn oud ijzer zelf weg omdat hij er iets 

beters voor terugkrijgt: een kleinzoon. Hij heeft zo lang aan zijn schroothoop vastgehouden dat het 

door veranderingen op de markt bijna niks meer waard is. Maar vlees geeft de hoogste rente, dus zijn 

geld staat niet langer op de eerste plaats. 	  

	  

3.3 Tekstinterne analyse van Mystiek lichaam 

Na het contextgerichte deel van mijn analyse – waarin het zwaartepunt lag op Kellendonks 

verwijzingen naar zeepbeleconomieën en het contrast tussen ‘electrum’ en ‘electric money’ dat door 

vader en zoon vertegenwoordigd wordt – is het nu tijd voor het tekstinterne deel. Hierin zal ik 

Kellendonks tekstuele verwijzingen naar economie bestuderen, bijvoorbeeld het gebruik van 

metaforen, intertekstualiteit en taalgebruik. Ook zal ik dieper ingaan op de functies die de 

verschillende personages, die ik al vrij uitgebreid besprak in hoofdstuk 3.1, lijken te hebben. 

 

3.3.1 Economie op geld- of mensniveau 

In de roman zijn het niet alleen de geldzaken die als economie worden voorgesteld, maar ook de 

gezinsverhoudingen. Zo wordt het Prulmuseum ‘een afzonderlijk huishoudentje binnen de 
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Doornenhofse economie’ genoemd (Kellendonk 2008 p.179) en stelt Gijselhart dat een familie ‘een 

complete verzorgingsstaat’ en ‘economisch weerbaar’ is. Ook wordt Pruls voortplanting als een 

economisch gebeuren voorgesteld. Gijselhart zei al bij haar thuiskomst: ‘Wat een grote witte kip, 

misschien is het wel de kip met de gouden eieren!’ (Kellendonk 2008 p.29), maar ‘gouden tijden’ zijn 

pas echt aangebroken als ze bevalt van een zoon, want ‘vlees geeft de hoogste rente’ (Kellendonk 

2008p.139), en Prul ‘geeft hem kosteloos een zoon op de koop toe’. (Kellendonk 2008 p.200) Het 

personage De Geschiedenis vergelijkt baby Victor met ‘het potje met goud’ aan het einde van de 

regenboog ‘die het verleden aan de toekomst en de aarde aan de hemel had gekoppeld’. (Kellendonk 

2008 p.139) Ook Gijselhart stelt dat Prul ‘de hemel op aarde’ heeft gebracht, waardoor hij dus niet 

langer ‘met zijn manisch depressieve gereken de aarde naar de hemel’ (Kellendonk 2008 p.139)  

hoeft te brengen.  

Economie op geldniveau is aards, en zal dat ondanks verwoede pogingen (van de man) altijd 

blijven. Maar economie op mensniveau, ofwel de voortplanting van de vrouw, reikt tot de hemel. Geld 

zorgt voor afstand tussen mensen, voor narigheid. Zo raakte de oude Hongaar al zijn vrienden kwijt, 

stierven de uitgebuite kunstenaars van de Wild Boys, kwam de betaalde seks van de rijpere jongen 

hem op de dood te staan en verdween Pechman nadat Prul hem een grote som geld had geleend. 

Gijselhart had een eenzaam bestaan toen hij nog slechts gefocust was op zijn materiële bezit – zijn 

loods met ijzer noemt hij een ‘reliek van zijn eigen kluizenaarsleven’ – en Broer stelt: ‘Een rijk man 

zonder smaak verarmt de hele gemeenschap’. (Kellendonk 2008 p.154) Met deze gemeenschap lijkt 

behalve de maatschappij ook gemeenschappelijkheid bedoeld te worden. Economie op mensniveau 

zorgt juist voor gemeenschap, en brengt behalve de hoogste rente ook geschiedenis. Ook Paul van 

Tongeren stelde dat het mystieke lichaam staat voor echte gemeenschappelijkheid ‘die niet gebouwd is 

op economische transacties (de nepwaarde van het geld)’. (Tongeren, van 1998 p.63) De 

gemeenschappelijkheid is weer verdwenen nadat Prul en Victor zijn vertrokken. Het ‘achtergebleven 

vlees’, namelijk Gijselhart en Broer, hebben dan ‘geen geschiedenis meer’. (Kellendonk 2008 p.201) 

 

3.3.2 Geld en de vrouw 

Vlees staat boven geld, want geld is aards en vlees is hemels. Maar voordat Gijselhart de waarde van 

de vrouw inziet, en met name die van zijn dochter, stelt hij de vrouw voor als een schepsel dat niet met 

geld om kan gaan. Een wezen dat hem zijn geld afhandig maakt. Zo vergelijkt hij een hoer die om 

steeds meer geld vraagt met een muis die aan de nullen van zijn miljoen knaagt, en bij uitbreiding niet 

alleen die hoer, maar ‘ook ‘de’ vrouw’. De hoer ‘sjacherde niet, ze eiste hysterisch. Hoe meer je haar 

gaf, des te groter werd je schuld. Ze had de smaak te pakken van het voedsel waarvan je almaar ergere 

honger krijgt’ (Kellendonk 2008 p.25) en daarbij had ze ’geen benul van geld’. Volgens Gijselhart 

moet die heidin ‘op transport worden gesteld’, ‘terug naar de woestijn waar ze thuishoorde’. 

(Kellendonk 2008 p.25) Ook Prul is zo’n heidin in Gijselharts ogen, want hoe erg hij zich zijn hele 

leven lang ook afgebeuld heeft, Prul blijkt de waarde van geld niet te kennen. Dat Gijselhart het beter 
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weet ‘kun je met één oogopslag aan mijn bankafschriften zien’, stelt hij, en tegen Prul zegt hij: ‘Dat 

dure leven van jou staat voor één gulden vijfentwintig bij iedere supermarkt in het rek’. (Kellendonk 

2008 p.62) In een scheldtirade noemt hij Prul behalve de helleput ook ‘Bodemloos 

bankbiljettenvretend pu-dinges!’ (Kellendonk 2008 p.63) 

 

3.3.3 Kunstmatigheid van geld/homoseksualiteit/kunst versus natuur    

3.3.3 a Kunst is behalve esthetisch vooral ook kunstmatig 

Niet alleen de verwijzingen naar zeepbeleconomieën zoals besproken in het vorige hoofdstuk 

benadrukken de kunstmatigheid van economie, maar ook de kunstwereld waar Broer zich in bevindt. 

Eerder stelde Broer zich de kunstwereld nog voor als een gotische kerk, met pilaren die naar de hemel 

streven maar zich buigen voor de maagd Maria (Madonna in de kerk van Jan van Eyck, zie p.3) die in 

het schip van de kerk staat: ‘Ze is wel zes meter hoog, die Maagd, en ze is van vlees en bloed’. 

(Kellendonk 2008 p.71-72) In zijn kunstkritieken gebruikte Broer eerder vaak de woorden 

‘onbeschrijflijk en onbetaalbaar’, omdat hij had gesmacht naar dingen die ‘zich niet laten omrekenen 

of omkletsen tot wat je maar wilt, die zich niet laten vergassen tot geld of taal’ (Kellendonk 2008 

p.71) en hij deze gevonden had in de wereld van de kunst. ‘Mooi’ en ‘echt’ waren synoniem voor 

hem. Dit was echter maar van korte duur. Later drukt Broer kunst, die van oorsprong met name 

esthetische waarde voor hem had, slechts nog uit in geld, als iets verhandelbaars. 

In de mannelijke waanwereld van kunst proberen de mannen ‘met verbeten geknutsel en 

vernuft’ na te doen ‘wat de vrouw en de natuur vanzelf klaarspelen’. Prul weet dit al langer en noemt 

de door mannen voortgebrachte ‘cultuur van dode dingen’ ‘ijle mannenwaan’. Het baren van een kind 

noemt ze iets ‘onweerlegbaars en boven alle kritiek verhevens’, in tegenstelling tot mannelijke 

wereldrecords en ‘onsterfelijke kunstwerken’. (Kellendonk 2008 p.100) Op deze manier wordt kunst 

als kunstmatig en tegengesteld aan natuur voorgesteld. De natuur heeft echter de overhand. Zo is 

Broers ‘kunstleven’ niet bestand tegen de ‘biologisch terreurdaad’ van zijn zus. Het vlees dat in Prul 

‘zijn intrek heeft genomen’, vindt Broer behalve dom, proleterig en onkunstzinnig namelijk ook 

almachtig. (Kellendonk 2008 p.130) 

3.3.3b Homoseksualiteit als parodieliefde 

Broer wordt op meerdere manieren als tegengesteld aan natuur voorgesteld. Behalve dat hij zich 

bevindt in de ‘schijnwereld’ van de handel in ‘kunstzinnigheid’ is hij ook homoseksueel, wat behalve 

dat het ultiem mannelijk is ook geen nageslacht oplevert. Sterker nog, hij bezwangert andere mannen 

met de dood. Als de vrouw symbool staat voor de schepping en het hemelse, staat de homo symbool 

voor de antischepping en de duivel. Net als kunst en zeepbeleconomieën wordt homoseksualiteit als 

iets kunstmatigs voorgesteld, het is immers een parodie op de relatie tussen man en vrouw – namaak. 

De rijpere jongen en Broer spraken over hun leven samen ‘alsof het een kunstwerk was waarmee ze 

zichzelf hadden overtroffen’ (Kellendonk 2008 p.114), en Broer vergelijkt ze met ‘twee robots’ die op 

elkaar af koersen. De nicht is een toneelspeler met de dood als zijn publiek en kan geen verhaal 
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vertellen zonder er een ‘hoogsteigen kunstzinnige en leugenachtige draai aan te geven’. (Kellendonk 

2008 p.127)  

3.3.3c Gijselharts bezinning in metaforiek Doornenhofse tuin 

Behalve Broers kunsthandel en geaardheid wordt ook Gijselharts (voormalige) geldzucht als 

tegennatuurlijk voorgesteld – zij het in metaforiek. De overgang van geldwolf naar groot liefhebber 

van kleinzoon Victor wordt in beeldspraak uitgedrukt wanneer de Doornenhofse tuin wordt 

beschreven. Zo leek het gras eerder wel ‘ijzervijlsel’, blikkerde het jonge boomblad ‘metaalachtig’ en 

leken de perenbomen van ‘gietijzer’. Aan de overkant staat in een wei ‘een zilveren paard’ 

(Kellendonk 2008 p.11-12) en een enkele keer wordt er simpelweg over ‘de metalen tuin’ gesproken. 

(Kellendonk 2008 p.15) De tuin die eerder nog vol stond met perenbomen die ‘glommen als 

lantaarnpalen’ (Kellendonk 2008 p.16) verandert van gedaante wanneer Gijselharts gedachten over 

geld veranderen. Zijn kleinzoon zal zich later niet ‘de idioot in de metalen tuin’ herinneren, maar een 

gouden grootvader. Zijn nieuwe rol als liefhebbende opa drukt hij nog wel uit in goud. De tuin is 

echter gevuld met perenbloesem, barstensrijpe tomaten, wolken lobelia’s die voor de vensterbanken 

vlinderden’. (Kellendonk 2008 p.140) Net als in het voorbeeld van Shonkwiler lijkt geld op deze 

manier als tegengesteld aan natuur voorgesteld te worden. Wanneer Gijselhart immers nog gefixeerd 

is op zijn oud ijzer, is de natuur om hem heen van hetzelfde materiaal, maar wanneer Victor geboren 

wordt en Gijselhart het vlees omarmt, staat de natuur in bloei.  

Ook het verband tussen Gijselharts uiterlijk en zijn geldelijke zaken wordt niet meer gelegd na 

de geboorte van Victor. Eerder werd de stand van zijn financiën nog uitgedrukt in metaforen die 

betrekking hadden op zijn gezicht. Zo bootsten zijn lippen zijn bezittingen na:  

 

De oude lippen rekten zich traag, stulpten zich uit, twee slakken (…). Het hoofd van Gijselhart 

vertaalde bezittingen in geld, geld in bezittingen, de getallen erin waren voortdurend op drift, 

ze dijden optimistisch uit, krompen somber ineen, en de oude lippen bootsten die bewegingen 

na. De laatste tijd voelde Gijselhart zich overwegend arm, de slakken lagen uitgedroogd tegen 

elkaar aangekruld. (Kellendonk 2008 p.17) 

 

Ook was zijn gezicht ‘gerimpeld en verkreukt als een oud bankbiljet’ (Kellendonk 2008 p.28) en heeft 

hij in het dorp de bijnaam ‘Goudhaantje’. (Kellendonk 2008 p.37) Toen hij naar zijn zoon Leendert 

keek, stelde hij vast dat die geen gezicht voor op een bankbiljet had: ‘Het gezicht van zijn zoon was 

altijd het Gijselhartgezicht geweest, maar dan popperig geretoucheerd. Meer iets voor een plakplaatje 

dan voor een bankbiljet. (Kellendonk 2008 p.145)  

 

3.3.4 Het bereiken van de hemel of desperate pogingen daartoe  

Op meerdere plaatsen in de roman lijkt naar het verhaal van de Toren van Babel (Genesis 11:1:9) 

verwezen te worden. In dit Bijbelverhaal kregen de inwoners van de stad Babel onder leiding van 
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Nimrod het idee om een toren te bouwen die tot God zou reiken. Als straf voor hun hoogmoed 

verstoorde God echter de bouw van de toren, en veranderde het volk met één taal in meerdere 

volkeren die allemaal andere talen spraken, met Babylonische spraakverwarring als gevolg. Wanneer 

Broer bijvoorbeeld vanuit zijn ‘barre mannenwereld’ over Prul klaagt, zegt hij ‘Kwaadspreekster, 

kromspreekster, wees mijn voorspreekster’ en noemt haar een ‘toren van vlees’ die ‘altijd het laatste 

woord heeft’. In het vorige hoofdstuk noemde ik in de context van de zeepbeleconomieën al de 

mannelijke ‘schijnwerelden vol gammele torenhoge staketsels die toch nooit tot in de hemel zullen 

reiken’ (Kellendonk 2008 p.59) waar Prul het over heeft, en dat is precies wat de toren van Babel is. 

Ook in een spotprent over de Franse zeepbeleconomie van 1720 wordt de windhandel letterlijk 

vergeleken met ‘Babels grootsse Torenbouw’. ‘Mevrouw fortuin’ heeft een ‘stokbeurs vol van wind’ 

en de windhandel is niets anders dan ‘lucht beklimmen’. (Anoniem 1720) 

Er lijkt meerdere keren verwezen te worden naar de Babylonische spraakverwarring als 

gevolg van hoogmoed, bijvoorbeeld bij het ontstaan van het woord miljonair tijdens de Franse 

windhandel, waar ‘Geldinflatie en taalinflatie (…) gelijk opgegaan (waren) in het woord miljonair’. 

(Kellendonk 2008 p.21) Taal en geld worden meermaals met elkaar in verband gebracht. Zo zegt 

Gijselhart: ‘Geld houdt het verlangen heel, het is hebben en verlangen ineen, het verleent de vrek de 

eeuwige jeugd die de dichter ontleend aan zijn woorden’ (Kellendonk 2008 p.20-21) en was hij 

‘ouderwets gul met woorden en spelling, die toch niets kostten’. (Kellendonk 2008 p.70) Later, toen 

Broer kunstkritieken schreef, werd hem verweten dat hij zo dikwijls de woorden onbeschrijflijk en 

onbetaalbaar gebruikte. ‘Ze mogen slechts stijl zijn, die twee woorden,’ verweerde hij zich: 

 

maar ze zijn goede esthetiek. (…) Dezelfde haat voel ik nu voor de gladjanussen die overal 

woorden voor hebben. Ik heb als jongen gesmacht naar dingen die zich niet laten omrekenen 

of omkletsen tot wat je maar wilt, die zich niet laten vergassen tot geld of taal (…), en nu heb 

ik ze gevonden, in de wereld van de kunst. “Mooi” is voor mij synoniem met “echt”. En als ik 

nu iets tegenkom dat niets anders is dan zichzelf, dat werkelijkheid is, dan eer ik het door 

“onbeschrijflijk” of “onbetaalbaar” te zeggen en aldus bij wijze van spreken mijn mond te 

houden. (Kellendonk 2008 p.71)  

 

Dit verandert echter als Broer de financiële waarde van kunst belangrijker begint te vinden dan de 

esthetische waarde: ‘Woorden als hausse en rendement verschenen onverhoeds tussen het jargon van 

Broers artikelen. Het woord onbetaalbaar liet hij nog weleens vallen, maar voor ‘onbeschrijflijk’ was 

hij te glad geworden’. (Kellendonk 2008 p.79) Van zijn kunstenaarsgroep de Wild Boys, die hij 

opricht met als doel om rijk te worden, wordt Broer zowel theoreticus (taal) als taxateur (geld). 

 Broers woonplaats Manhattan ís de Toren van Babel. Zo wordt het ‘de steenrots waar de 

hoogmoed zijn kerk had gebouwd’ genoemd, en ook een ‘dakloze kathedraal met kantoorpilaren die 

zich niet bogen, maar halverwege de hemel onaf ophielden, als om binnenkort nog hoger te gaan’. Dit 
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‘duivelseiland Manhattan’ wordt door de schrijver ‘de hoofdstad van de twintigste eeuw’ (Kellendonk 

2008 p.129) genoemd, en hierin lijkt kritiek op de economie van de jaren tachtig te schuilen. Geld 

wordt op deze rots der hoogmoed als tegengesteld aan moraal voorgesteld wanneer Broer vreest dat 

zijn ‘morele mislukking’ ook financieel dreigt te worden door de naderende krach van de kunstmarkt. 

Morele mislukking kunnen blijkbaar financiële succesnummers zijn, hoeveel dode kunstenaars ze ook 

op hun geweten hebben. 

 

3.3.5 Taal en geld 

Nu ik de literaire representaties van economische verschijnselen en concrete verwijzingen naar 

economie in Mystiek lichaam heb besproken, zal ik de roman tot slot in het licht van het veel 

abstractere werk van Shell bekijken. In paragraaf 1.5 besprak ik zijn theorie, waarin hij stelt dat er een 

analogie is tussen het tekensysteem van taal en de functionering van het monetaire systeem. In beide 

gevallen vinden er voortdurend transacties plaats. Shell illustreert zijn theorie aan de hand van de 

invoering van papiergeld, waardoor het monetaire symbool gedissocieerd raakte van de substantie, het 

goud. Het idee komt op dat ook bij taal het teken zich arbitrair verhoudt tot de betekenis ervan, omdat 

de ene term altijd doorverwijst naar een andere term, die op zijn beurt weer doorverwijst naar een 

derde term enzovoort. De werkelijke waarde is onbereikbaar en het talige tekensysteem wordt, net als 

economie, gekenmerkt door inwisselbaarheid.  

In de roman wordt het verband tussen taal en geld meerdere keren vrij letterlijk benoemd. 

Gijselhart noemt bijvoorbeeld geldinflatie en taalinflatie als gevolgen van het ontstaan van miljonairs. 

Het koesteren van zijn miljoen komt voort uit de angst om geen miljonair meer te zijn, net als degenen 

die ‘financieel geen naam mochten hebben’, en de dollar- en guldenmiljonair zijn volgens Gijselhart 

inwisselbaar, ook al verschillen ze van naam en geldelijke waarde. Om zijn definitie van het begrip 

miljonair met de werkelijkheid te laten stroken, past hij er een inflatiecorrectie op toe. Ook stelt hij, de 

man die geld als zijn religie ziet, dat termen als schuld, boete en kwijtschelding ‘evenzeer thuis zijn in 

de boekhoudkunde als in de biechtstoel’. Hij bedrijft ruilhandel tussen religieuze en economische 

termen, en aangezien zowel boekhouding als biecht afhankelijk zijn van het talige tekensysteem 

uiteindelijk ook met taal. Ook wordt geld net als taal als oorzaak van een eeuwige jeugd genoemd: 

‘het verleent de vrek de eeuwige jeugd die de dichter ontleend aan zijn woorden’. (Kellendonk 2008 

p.21) Daarbij was Gijselhart ‘ouderwets gul met woorden en spelling, die toch niets kostten’. 

(Kellendonk 2008 p.70) Net als zijn vader maakt ook Broer verschillende letterlijke toespeling op de 

overeenkomst tussen taal en geld. Zo gebruikt hij in zijn beginperiode in New York vaak de woorden 

‘onbeschrijflijk en onbetaalbaar’ in zijn kunstkritieken, omdat hij gesmacht had naar dingen die zich 

‘niet laten omrekenen of omkletsen tot wat je maar wilt, die zich niet laten vergassen tot geld of taal’. 

(Kellendonk 2008 p.71) Dit is echter maar van korte duur, maar daar zal ik straks op terugkomen. 

Shell besprak de overeenkomst tussen literatuur en papiergeld als het gaat om het verkrijgen 

van waarde: beide zijn afhankelijk van geloof. Ook Gijselhart is zich hiervan bewust, zo blijkt 
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wanneer hij geld bespreekt als iets waar vertrouwen in geïnvesteerd moet worden: ‘Want geld was een 

kwestie van geloof, welbeschouwd, en net als ieder geloof baatte het je niets als anderen het niet met 

je deelden’. Ook betekenisverschuiving is mogelijk sinds de waarde van geld niet meer afhankelijk is 

van de substantie, maar van geloof: ‘Als zijn vaderland failliet zou gaan, zou ‘fl voor flut en flauwekul 

komen te staan’. (Kellendonk 2008 p.22) De afkorting fl. stond oorspronkelijk voor ‘gouden florijn’, 

een munt die zijn waarde verkreeg door het materiaal waarvan hij gemaakt was. Als de munt niet 

langer van goud is, heeft hij alleen nog waarde als men er vertrouwen, krediet, aan toekent. Maar als 

dat vertrouwen verdwijnt, wordt ook de betekenis van fl. uitgehold. Zowel geld als taal verwijst niet 

langer naar hetgene dat oorspronkelijk de waarde bepaalde. De betekenis is niet langer ondubbelzinnig 

vast te pinnen. 

De personages verzetten zich allemaal tegen dit verlies van betekenis in taal en economie door 

te zoeken naar een absolute waarde die buiten de cirkel van doorverwijzing of ruilhandel staat, maar 

slagen daar niet in. Gijselhart bijvoorbeeld bedrijft zoals gezegd ruilhandel, een soort oervorm van 

economie. Net als taaltekens zijn alle te ruilen objecten schakels in een keten waarin de ene schakel de 

plaats van de andere in kan nemen. Zijn miljonairschap probeert hij te gronden in metaal, zijn loods 

vol met oud ijzer. 

Maar ook door woorden te verwisselen voor andere woorden denkt Gijselhart de betekenis te 

kunnen veranderen. Hij, de man die oud ijzer in cijfers en vervolgens in guldens omrekende – denkt 

onvervangbaarheid gevonden te hebben als zijn kleinzoon geboren wordt. Het gezin dat hij vormde 

met Broer, Prul en zijn inmiddels overleden vrouw noemde hij een ‘verband van kettinggangers’. Ze 

waren van elkaar en van een baas afhankelijk. Het woord gezin is echter niet meer van toepassing 

wanneer Victor geboren wordt; het is nu een familie. Het ene woord wordt ingewisseld voor een ander 

woord, en hoewel de baby het enige is dat verandert is de betekenis ineens heel anders. Een familie is 

zelfvoorzienend, stelt Gijselhart, ‘economisch weerbaar’. Hij lijkt zo buiten de economie van het geld 

en de economie op gezinsniveau te willen treden. Geld is immers niet nodig in een zelfvoorzienende 

gemeenschap, en het gezinsverband van kettinggangers is met de komst van Victor als sneeuw voor de 

zon verdwenen.  

Opmerkelijk in deze context is ook dat Gijselhart zegt een ‘gouden grootvader’ te zijn. 

Enerzijds is dit het moment dat hij denkt te ontsnappen aan zijn wereld van ijzer, maar in zijn 

taalgebruik zit hij nog altijd gevangen in economische logica: goud is ook een metaal, maar dan 

waardevoller dan oud ijzer. Als Gijselharts overgang vanuit alchemistisch oogpunt wordt bekeken, 

zoals ook de goudkever van Poe die ‘no tin’ in zich bleek te hebben, is zijn doel bereikt. Alchemisten 

zochten naar een manier om onedele metalen in goud te veranderen, om onsterfelijk te worden, en 

behalve dat Gijselhart van de gek in de ijzeren tuin in de gouden grootvader is veranderd, is ook zijn 

vlees onsterfelijk geworden in de vorm van zijn nieuwe nageslacht. Toch ontsnapt hij niet aan de 

logica van ruil, waarbij alles uiteindelijk vervangbaar is voor iets anders. Victor lijkt misschien een 
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breuk met het verleden, maar als gouden grootvader relateert Gijselhart nog steeds zijn waarde aan 

metaal.  

Ook uit het feit dat Gijselhart zijn monetaire bezigheden vertaalt in religieuze termen blijkt dat 

ontsnappen aan de inwisselbaarheid van taal en economie onmogelijk is. Zo wordt geld als de religie 

van de twintigste eeuw neergezet, waarmee juist verondersteld wordt dat je het ene voor het andere in 

kunt ruilen. Er vindt een transactie plaatst doordat de ene denkwereld begrepen probeert te worden 

vanuit de andere denkwereld. 

Ook Broer verlangt ernaar om buiten de economie en buiten de taal te komen staan, omdat ze 

alles aantasten. Met taal kun je dingen ontheiligen door ze benoembaar en grijpbaar te maken, en zo 

ook verkoopbaar. Wat voor hem buiten taal en geld staat is de wereld van de kunst, het beeld. De 

vraag die in de roman voortdurend impliciet gesteld wordt is: kun je wel ontsnappen aan het systeem 

van taal en geld waarin alles inwisselbaar is? Broer bleek het net als Gijselhart niet te kunnen. Zoals ik 

net al noemde gebruikt hij in zijn beginperiode in New York vaak de woorden ‘onbeschrijflijk en 

onbetaalbaar’ in zijn kunstkritieken, omdat hij verlangde naar dingen die zich ‘niet laten omrekenen of 

omkletsen’, zich niet laten vergassen tot geld of taal’, naar onvervangbaarheid. Toch heeft hij ook taal 

nodig om iets ‘onbeschrijflijk’ te noemen, om te verlangen naar iets dat buiten de taal staat. Wat dat 

betreft ontsnapt hij er dus niet aan. Maar ook op andere vlakken valt hij ten prooi aan het systeem van 

geld en talige tekens. Zijn voormalige kijk op beeldende kunst, een olieverfschilderij noemde hij ‘het 

inbegrip van oorspronkelijkheid en onvervangbaarheid’, verwaterde toen de kunst werd opgenomen in 

de wereld van taal en geld. Het schilderij is ten prooi gevallen aan speculatie (geld) en woorden 

(theorie) wanneer hij de theoreticus van de Wild Boys wordt, en tegelijk ook speculeert met hun kunst. 

Vroeger noemde hij kunst onbeschrijflijk om de waarde aan te duiden. In het geval van de Wild Boys 

is de kunst zelf amper nog nodig om waarde te genereren, omdat Broer dit al met taal en geld doet.  

Uit de roman spreekt op meerdere manieren een verlangen om te ontsnappen aan het systeem 

van tekens, die altijd maar naar elkaar blijven verwijzen zonder dat je er ooit buiten kunt komen. Alles 

is een ruilwaarde voor iets anders: de acculader voor het etentje, kunst voor geld, geld voor wind, voor 

cocaïne, een berg oud ijzer voor een miljoen, voor goud, een kleinzoon voor een zoon, taal voor geld, 

beeld voor taal, gezin voor familie en ga zo maar door. Het mystieke lichaam is het enige dat erbuiten 

staat, een soort gemeenschap waarin men niet inwisselbaar is. Een gemeenschap die achteraf ook een 

fabel blijkt, zo geeft de vorm van de roman ook al een beetje weg. Want hoewel er in Mystiek lichaam 

een duidelijke taalkritiek en een verlangen naar oorspronkelijkheid zit, is het zelf ook een talig 

bouwsel. De wens om buiten het talige tekensysteem te treden is onmogelijk uit te drukken zonder van 

datzelfde tekensysteem gebruik te maken.  

Ook op een ander cruciaal punt ontsnapt de roman niet aan de economische logica van ruil. Zo 

wordt gebruikgemaakt van allegorische principes, waardoor juist geleund wordt op het beginsel dat 

het ene voor het andere in te wisselen is. De personages staan symbool voor archetypes als de vrouw, 

de homo, de Jood en de vrek, en kunnen bijna niet aan die rol ontsnappen. Zo heeft Prul pas 
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bestaansrecht als ze een kind baart en heeft (een) Broer alleen waarde in relatie tot zijn zus. De 

personages hebben, net als woorden en geld, alleen betekenis in relatie tot elkaar. Aan de andere kant 

gebruikt Kellendonk allerhande vervreemdende technieken waardoor het verhaal raadselachtig blijft 

en zich verzet tegen een eenvoudige opname in een interpretatie die de betekenis, en dus ook de 

waarde van het verhaal kan bepalen. 

 

 

Conclusie 
 

Kellendonk lijkt in Mystiek lichaam kritiek te leveren op de groeiende fixatie op geld en de hoogmoed 

die hier schuld aan heeft. Hij hekelt de mannelijke waanwereld van de handel, waarin hebzucht ten 

koste gaat van moraliteit en bovenal ten koste van gemeenschap tussen mensen. De aardse economie 

van het geld is vernietigend, kunstmatig en zinloos, zo komt in de roman naar voren. Het hoogst 

haalbare is geen gespekte bankrekening maar een goed functionerende menselijke economie, een 

samenleving. Prul wist dit al, en wanneer Victor wordt geboren komen ook Gijselhart en Broer tot 

eenzelfde inzicht. Vlees, oftewel nageslacht, is goud waard.  

Zowel tekstexterne als –interne verwijzingen ondersteunen de kritiek die verscholen lijkt te 

zitten in Kellendonks toespelingen op economie. De tekstexterne verwijzingen, met name die naar de 

vier zeepbeleconomieën, benadrukken de kunstmatigheid en zinloosheid van geld. Het glinsterende 

omhulsel van zeep, dat onvermijdelijk uit elkaar zal klappen, blijkt alleen lucht te bevatten. Ook de 

symbolische betekenis van de zeepbel zoals op de vanitas-schilderijen, de vergankelijkheid, speelt een 

rol. Iedereen die zich door hoogmoed liet leiden kwam onvermijdelijk ten val, zo ook de oude 

Hongaar, de Wild Boys, de rijpere jongen, Gijselhart en Broer. Het grootste percentage vond de dood, 

en de rest in ieder geval het ongeluk en de eenzaamheid. Zo leidde Gijselhart een kluizenaarsleven en 

bleef Broer uiteindelijk alleen over in New York. Ook met de verwijzingen naar de toren van Babel 

benadrukt de schrijver de onaangename gevolgen van hoogmoed. De straf voor het bouwen van een 

staketsel richting de hemel is taalinflatie en kromspreken, waardoor ook de talige 

gemeenschappelijkheid tussen mensen versplintert. Prul, de toren van vlees, heeft het laatste woord. 

In het tweede deel van mijn tekstexterne analyse, waarin ik Gijselhart en Broer aanwees als 

vertegenwoordigers van respectievelijk Shells ‘electrum coins’ en ‘electric money’, is de door 

Shonkwiler beschreven toenemende abstractie van economie te zien. Broer vertegenwoordigt een 

volgende generatie, zowel in de stamboom van de familie Gijselhart als in de omgang met geld. 

Gijselhart bedrijft ruilhandel, de enige manier van handelen voordat het muntstelsel werd ingevoerd, 

en houdt lange tijd krampachtig vast aan het tastbare, zijn loods met metalen. Broer handelt juist in het 

virtuele, het abstracte, het niet bestaande zelfs. Zijn grote economische successen eindigen net als de 

zeepbeleconomieën uit de geschiedenis tot een onontkoombaar failliet. Gijselhart doet zijn tastbare 
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fortuin uiteindelijk zelf van de hand. Kellendonk suggereert op deze manier dat economische 

vooruitgang geen echte vooruitgang is. Broer, die met zijn spelletje monopoly bijna de top had bereikt, 

moet weer terug naar start, berooider dan ooit.  

In de roman loopt de tegenstelling tussen geld en gemeenschappelijkheid parallel aan die 

tussen mannelijk en vrouwelijk. De vrouw vertegenwoordigt de natuur, het hemelse, de geschiedenis 

en gemeenschappelijkheid, terwijl de man het geld, het aardse, het kunstmatige en de versplintering 

van de gemeenschappelijkheid representeert. De biologie staat boven het geld. Tekenend in dat 

opzicht is dat Leendert bijna altijd Broer wordt genoemd. Hij heeft alleen bestaansrecht in relatie tot 

zijn zus, die als enige geheel buiten de economie van het geld staat. Zij vertegenwoordigt juist de 

economie op mensniveau. Door zich voort te planten houdt ze de Doornenhofse economie draaiende 

en zorgt ze voor gemeenschap: een familie. Gijselhart hoeft zich niet langer in koper te spiegelen, net 

als de godin Venus deed. Als Victor geboren is kan hij zich in zijn kleinzoon spiegelen. De godin van 

de vruchtbaarheid heeft haar werk immers gedaan. 

Ik wil nog een keer terugkomen op Kellendonks uitspraak over de lichtreclame van het Leger 

des Heils: ‘Twijfel niet, God is er’. Kellendonk stelde dat de naam van die god ‘geld’ was. Geld, ‘het 

idee der ideeën waarin het goede, het schone, het ware zijn opgegaan’. (Krevelen van 1998 p.85) Hij 

legde dus de link tussen het langzaam verdwijnen van religie en de toenemende fixatie op geld, dat als 

een surrogaat werd aangegrepen. Gijselhart personifieert deze ontwikkeling: hij is obsessief bezig met 

in het reine komen, schuld en boetedoening, maar denkt dit alles te kunnen ontlenen aan de stand van 

zijn financiën. Geld ís voor Gijselhart zijn religie.  

Ook haalde ik eerder een uitspraak van Kellendonk over wolkenkrabbers aan, die weleens de 

overkoepelde kritische noot zou kunnen bevatten: ‘Hun vervangbaarheid is hun essentie en de 

Amerikaanse houding ten aanzien van het materiele, winstbejag als hoogste deugd, tast op den duur 

ook levende, onvervangbare organismen aan’. (Boomsma 2006) Broer, die tijdens zijn begintijd in 

New York nog bepaalde ethische waarden vertegenwoordigde, is opgeslokt door het duivelseiland 

waar alles om geld draait. Zijn proliferatie van rotzooi zal hem uiteindelijk behalve zijn moraal en zijn 

geld ook zijn leven kosten. Hoewel de personages aan de vervangbaarheid proberen te ontkomen, 

verlangen om buiten de economie en buiten de taal te komen staan, slagen ze hier niet in. Alles blijft 

een ruilwaarde voor iets anders. Het mystieke lichaam, een soort utopisch idee van een plek buiten de 

cirkel van doorverwijzing en ruilhandel, blijkt onbereikbaar. 

Wat was de druppel voor Kellendonk? Misschien dat kunst, het enige dat nog heilig leek te 

zijn, in de jaren tachtig ook werd meegetrokken in de ondergang van esthetiek en moraal. Maar ik kan 

mezelf alleen behoeden voor dezelfde fout als Aad Nuis en vele anderen maakten door het 

gedachtegoed van de schrijver buiten beschouwing te laten. Ja, hij was homo. En ook katholiek. Een 

kunstenaar en ook een religieuze ontkenner van de geschiedenis des vlezes. Het was een vat vol 

tegenstrijdigheden. Ik zal hem daarom ook geen standpunten in de mond leggen. Maar zijn onvrede 

over de versplintering van de gemeenschap was geen geheim: het was de uitspraak die hem op 



	   46	  

beschuldigingen van antisemitisme kwam te staan. Met de mannen in Mystiek lichaam zullen we de 

gemeenschappelijkheid niet hervinden. Gijselhart aanbidt zijn kapitaal alsof het een heiligdom is en 

Broer probeert met zeepbellen en hoogmoedige kathedralen de hemel te bereiken. Het is Prul, de 

‘heidin’ die stelt dat geld geen waarde heeft en dat het slechts waarde uitdrukt of vertegenwoordigt, 

die als enige echte gemeenschap bereikt – de hemel. 
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