Jaarverslag 2021
Algemeen
Net als 2020 was helaas ook 2021 voor de Stichting Frans Kellendonk Fonds een jaar waarin
als gevolg van de anti-Coronamaatregelen van overheidswege zo goed als geen publieke
activiteiten mogelijk waren. Ook had de verkoop en promotie van literaire boekuitgaven danig
te lijden van deze beperkingen, die des te schadelijker uitpakten nadat de overheid tot
tweemaal toe de boekhandel als ‘niet-essentieel’ kwalificeerde en op die grond tot sluiting van
alle fysieke winkelvestigingen dwong.
Bestuur en bestuurssamenstelling
Het bestuur kon in 2021 door de Coronabeperkingen helaas niet fysiek bijeenkomen. De
voorgeschreven jaarlijkse bestuursvergadering werd noodgedwongen schriftelijk gehouden,
en daarvan werd een verslag opgesteld. Niña Wijers gaf aan haar lidmaatschap van ons
bestuur te willen beëindigen. In haar plaats werd schrijfster Manon Uphoff per 1 juni bereid
gevonden ons bestuur te komen versterken.
Werk
Gedurende het hele verslagjaar was het oeuvre van Frans Kellendonk in uiteenlopende edities
leverbaar. Dat gold niet alleen voor de tweedelige uitgave van het Verzameld werk en voor De
brieven, maar ook voor de afzonderlijke paperbackedities van Mystiek lichaam en Letter en
geest. Verder waren ook verkrijgbaar de biografie van Kellendonk door Jaap Goedegebuure
en diens kleine monografie Jong in de jaren zestig over Kellendonk als jeugdige
singer/songwriter. Al deze titels verschenen bij Querido.
Archief
Het Frans Kellendonkarchief, zoals dat berust bij de Universiteitsbibliotheken Leiden, werd
aangevuld met enkele interessant nieuwe stukken. Zo werden diverse brieven en manuscripten
uit het bezit van Kellendonks jeugdvriend Leonard de Vos aan het archief overgedragen.
Hetzelfde geldt voor een belangwekkende brief van Frans Kellendonk aan de schrijfster
Andreas Burnier (Catharina Irma Dessaur) die biograaf Jaap Goedegebuure van Chris
Rutenfrans overhandigd kreeg. Ten slotte droegen de erfgenamen van de in 2018 overleden
schrijver Dirk Ayelt Kooiman een portret van Frans Kellendonk, geschilderd door de
Amsterdamse kunstenaar Peter Donkersloot, over aan de familie Kellendonk.
Frans Kellendonkprijs
Toekenning van de driejaarlijkse Frans Kellendonk-prijs is pas weer aan de orde in 2023,
maar het was goed om te zien dat ook in dit verslagjaar de laureaten van onze prijs volop in de
literaire belangstelling stonden. Hanna Bervoets, laureate in 2017, mocht in het verslagjaar het
Boekenweekgeschenk schrijven en was daarmee de derde laureaat aan wie deze eer te beurt
viel.
Vertalingen
Na de eerder verschenen Franse en Italiaanse vertalingen werd in het verslagjaar
overeenstemming bereikt over de publicatie van een Slowaakse editie van de roman Mystiek
lichaam door de in Bratislava gevestigde uitgeverij Európa. Die uitgeverij publiceerde boeken
vanuit het Nederlands van o.a. Bernlef, Hella S. Haasse, Cees Nooteboom en Gerard Reve.
Diversen
Twee projecten waar de nodige energie in is gestoken, maar die helaas (nog) niet met succes
bekroond konden werden zijn de volgende:

Geprobeerd is een gevelsteen te doen plaatsen op het pand Bethaniënstraat 6 in Amsterdam,
waar Frans Kellendonk van 1977 tot zijn dood in 1990 woonde en werkte. Toestemming van
de Gemeente Amsterdam, de beheerder van het pand en de bewoners van de appartementen
leek geen problemen op te gaan leveren, maar de buitenlandse eigenaar van het huis voelde er
niets voor (wegens ‘het mogelijk negatieve effect bij eventuele verkoop’) en was tot onze
grote spijt niet te vermurwen. Wie weet lukt het in de toekomst ooit nog een keer,
bijvoorbeeld zodra het pand van eigenaar is gewisseld.
Tweede lastige project bleek het laten uitvoeren en registreren van enkele door Frans
Kellendonk geschreven liedjes, zoals opgenomen in Jong in de jaren zestig. De benaderde
zangers/muzikanten voelden wel de nodige affiniteit van de liedjes, maar zagen om
uiteenlopende redenen geen kans om ze uit te voeren.
Website
De website www.franskellendonk.nl waarmee onze stichting de belangrijkste basisinformatie
over het werk en leven van Frans Kellendonk op het internet beschikbaar houdt, werd in het
verslagjaar 1.744 keer bezocht, waarvan 574 keer vanuit het buitenland.
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