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Weinig Nederlandse romans hebben bij verschijning zoveel
ophef  veroorzaakt als Frans Kellendonks Mystiek lichaam,
Een geschiedenis (). Wie de vergelijkbare gevallen wil bij-

houden, heeft aan de vingers van één hand genoeg. Te denken valt aan
Multatuli’s Max Havelaar (), de gepassioneerde aanklacht tegen
de uitbuiting van de gekoloniseerde Javaan, aan Ik heb altijd gelijk (),
waarin Willem Frederik Hermans zijn katholieke medeburgers zo
hard tegen de schenen schopte dat ze hem voor het gerecht daagden,
aan de ‘taboedoorbrekende’ schelmenstreken en seksavonturen die
‘Ik, Jan Cremer’ halverwege de jaren zestig te boek stelde in een ge-
lijknamige quasi-autobiografie en last but not least aan Gerard Reve,
die zich vanwege zijn ‘bekentenisroman’ Nader tot U () moest ver-
antwoorden tijdens het ‘Ezelsproces’.
Opvallend genoeg ging de aanleiding tot de affaire Mystiek lichaam

vooraf  aan de eigenlijke publicatie van Kellendonks roman. Op mei
, een paar dagen voordat het boek officieel verkrijgbaar was, be-
vatte het Cultureel Supplement van  Handelsblad een vraaggesprek
waarin de schrijver zich kritisch uitliet over het ook toen al heikele
thema van de multiculturele samenleving. Daarmee liep hij ruim
voor op politici als Frits Bolkestein, Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
en essayisten en columnisten als Paul Scheffer, Leon de Winter en
Theo van Gogh. Aan interviewer H.M.van den Brink legde hij uit
dat zijn boek handelde over het diep in de mens gewortelde verlangen
naar gemeenschap en tegelijk over de angst ervoor, over utopieën en
hun onmogelijkheid, over de organische samenleving en haar teloor-
gang. In dat verband laakte hij de onverschilligheid van regeerders ten
aanzien van thema’s als nationale identiteit en cultuur. Op Van den
Brinks tegenwerping dat de geschiedenis van de twintigste eeuw had
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laten zien ‘wat er fout kan gaan als politici zich over Land en Volk
druk maken’, volgde een heftige reactie: 

Het is armoeiig om er dan maar helemaal niet meer over te wil-
len nadenken. De luie suggestie dat er zoiets als een multicul-
turele samenleving zou kunnen bestaan is even gevaarlijk als een
eng nationalisme. Alsof  mensen niet voor een groot deel hun
identiteit ontlenen aan de cultuur die hen omringt. Dat soort
domheid, dat soort goedbedoelde achterlijkheid – daar maak
ik me nu zorgen om. Een straat waar men op de ene hoek een
katholieke kerk probeert te handhaven, op de andere een mos-
kee en nog een hindoetempeltje ergens in het midden, is een
straat waar binnen de kortste keren helemaal geen godsdienst
en helemaal geen gemeenschap meer zullen zijn.

Het was deze passage die door Volkskrant-criticus en -Tweede Ka-
merlid Aad Nuis aangegrepen werd om Kellendonk te betichten van
een kwalijke kijk op het van oudsher toch zo pluriforme en tolerante
Nederland. Vooral de opmerkingen over Jodendom en homoseksua-
liteit, in Mystiek lichaam toegeschreven aan vader en zoon Gijselhart,
wekten Nuis’ weerzin. Binnen een paar dagen was er sprake van een
heuse rel. Cabaretier Wim de Bie stelde Kellendonk persoonlijk ver-
antwoordelijk voor de uitspraken van zijn papieren (anti-)helden,
Robert Anker riep op tot een strafrechtelijk onderzoek naar eventu-
ele racistische uitspraken en Carel Peeters achtte de Bijbelse achter-
grond van de roman rijp voor de kwalificatie ‘briljante achterlijk-
heid’.
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Overigens was het diezelfde Carel Peeters die in  moest vast-
stellen dat Mystiek lichaam een keerpunt in de Nederlandse literatuur
markeerde. Bij nader inzien zag hij er een ‘overgang van spel naar
ernst’ in gerepresenteerd, een afrekening met ‘de postmoderne roes
van het radicale relativisme’ en ‘het loutere formalisme’, tendensen
die in de jaren zeventig en tachtig het l    iteraire klimaat hadden be-
paald. Het is een constatering die sindsdien brede ingang heeft ge-
vonden. Drie decennia na verschijning van de roman en een kwart
eeuw na Kellendonks overlijden geldt Mystiek lichaam als een hoogte-
punt in de moderne Nederlandse literatuur. Niet alleen vanwege de
nog altijd actuele en relevante thematiek, maar ook om de flonkeren-
de stijl, de bijtende humor en de bitterzoete mengeling van satire en
tragiek.



. De studeerkamer van Frans Kellendonk (foto gemaakt na zijn overlijden)
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In het betrekkelijk korte bestaan van Frans Kellendonk (-)
stond vrijwel alles in het teken van zijn schrijverschap. Tussen 
zijn zesde en twaalfde hield hij zich het liefst bezig met zelf -

bedachte en eigenhandig getekende stripverhalen. Voor zijn ouders
en drie zussen maakte hij op geregelde tijden een familiekrant. Als
leerling van het Dominicus College in zijn geboorte- en woonplaats 
Nijmegen schreef  hij met grote regelmaat gedichten en korte verha -
len voor de schoolkrant. Vijf  van die verhalen, op naam gesteld van
‘Kelly’, werden met hulp van een van zijn leraren bijeengebracht in het
gestencilde bundeltje Het reuzenrad ().
Hoewel Kellendonk naderhand radicaal afstand van dit jeugdwerk

nam en er zoveel mogelijk schoon schip mee maakte, werden zijn 
literaire ambities sterk aangewakkerd toen hij in  aan de Nij-
meegse universiteit Engelse taal- en letterkunde ging studeren. In de 
vroege jaren zeventig begon hij aan een verhaal dat na een stuk of  
wat proefversies uiteindelijk resulteerde in de titelnovelle van zijn de-
buut Bouwval (). In dezelfde periode legde hij de basis voor een
dissertatie over de zeventiende-eeuwse Engelse uitgeversfamilie
Marriott () en scherpte hij zijn pen en zijn stijlgevoel in verta-
lingen die hij maakte van auteurs als Richard Price, John Fowles en
Rudyard Kipling. Zijn leermeester en promotor T.A.Birrell ging
hem voor in de uitgesproken liefde voor Angelsaksische modernisten
als Henry James, Ezra Pound, Wallace Stevens en Percy Wyndham
Lewis; voor vertaling en introductie in Nederland van James en Le-
wis zou Kellendonk zich veel moeite getroosten. 
De drie verhalen tellende bundel Bouwval werd onmiddellijk be-

schouwd als belangrijk en baanbrekend. Maarten ’t Hart typeerde
het werk als een ‘volmaakt debuut’. Goethe had ooit opgemerkt dat
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een goed gedicht de lezer het gevoel geeft dat het altijd al heeft be-
staan. Dat ging volgens ’t Hart ook voor Bouwval op. Kellendonk
kreeg er de tweejaarlijkse Anton Wachterprijs voor, als eerste laure-
aat, en hield er de uitnodiging aan over om toe te treden tot de redac-
tie van het literaire tijdschrift De Revisor. Hij zou vijf  jaar aan dit ge-
zichtsbepalende blad verbonden blijven en er een zeer actieve rol in
spelen.

. De kleine Frans Kellendonk met zijn vader
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