
Harry Mulisch vierde zijn
tachtigste verjaardag in het
Amstel Hotel. Met vrienden,
familie en veel pers werd
tijdens een chique receptie
een toost uitgebracht op de
gelauwerde schrijver. En
natuurlijk kreeg hij ook
cadeaus. Maar ja, wat 
geef je een man die 
alles al heeft?

MARIANNE LAMERS

DE CADEAUTAFEL raakt
na een uur al behoorlijk
vol. Cd’s met klassieke
muziek, boeken, bossen

bloemen, flessen wijn en een paar
uitgaven van Mulisch’ uitgever De
Bezige Bij, die ter gelegenheid van
zijn verjaardag drie boeken uit
heeft gebracht: een feesteditie van
De Aanslag, een bundel interviews
en een boekje met Mulisch in kari-
katuren die in de voorbije vijftig
jaar van hem zijn getekend.

Kitty Saal, Mulisch’ levenspart-
ner, kijkt ernaar met een glimlach.
Wat ze hem zelf heeft gegeven? “Ik
heb natuurlijk meegewerkt aan het
boekje met karikaturen van hem,
dat onder mijn redactie is uitgege-
ven, maar ik heb hem vannacht om
twaalf uur ook nog een eigen ca-
deau gegeven: een planetarium,
met van die om elkaar heen bewe-
gende planeten. Hij vond het heel
mooi.”

Mulisch moet zijn positie van
‘onwrikbaar middelpunt’ -zoals
collega-schrijver Max Pam hem
deze week liefkozend noemde in
een interview met Nova – deze zon-
dag delen met Saal, die zich door
het legertje persfotografen en ca-
meraploegen niet van de wijs laat
brengen. Met een glas champagne
in haar hand neemt ze vriendelijk
alle felicitaties in ontvangst.
A.F.Th. van der Heijden, Marcel
van Dam, Jan Siebelink, Doeschka
Meijsing, Henk Hofland, Youp van
’t Hek, Jan Timman, Tommy Wier-
inga, er worden vele handen ge-
schud vandaag. Maar waar zijn bij-
voorbeeld Jan Wolkers, Connie
Palmen, Adriaan van Dis, Elsbeth
Etty, Abdelkader Benali, Hans van
Mierlo? En waar is burgemeester
Job Cohen (wethouder van Cul-
tuur Carolien Gehrels moet de ge-
meente Amsterdam kennelijk ver-
tegenwoordigen)?

Saal: “Het is hartje zomer hè, ie-
dereen is met vakantie. We hebben

ontzettend veel afmeldingen ge-
had. Harry zelf is trouwens ook bij-
na nooit in Nederland op zijn ver-
jaardag. Meestal zijn we dan in Ita-
lië.”

Mulisch’ zoon Menzo (15) staat
naast zijn moeder en vertelt dat hij
een boekje voor zijn vader heeft ge-
maakt met beschrijvingen van elke
bijzondere 29ste juli die er sinds
400 na Christus is geweest. Een
heel werk waarschijnlijk, maar dat
valt wel mee, vertelt Menzo: “Ik
heb het gewoon bij elkaar gegoo-
geld.” 

Nee, hij hoeft niet zo nodig in de
voetsporen van zijn vader te tre-
den, net zomin als zijn twee oudere
zussen Frieda (33) en Anna (36).
Menzo: “Ik wil iets gaan doen met
elektronica, iets met computers,
maar niets met schrijven.”

Mulish’ Jongste dochter Frieda
heeft haar vader twee tekeningen
van haar kinderen cadeau gedaan:
“Tja, wat moet je hem anders ge-

ven? Hij heeft alles al. Maar hij was
er blij mee.” 

Haar nichtje Naomi, dochter van
haar zus Anna, vertelt trots een ge-
dicht voor haar opa te hebben ge-
schreven. Naomi: “Hij vond het
heel mooi, maar ik weet alleen niet
meer hoe het ook alweer ging. Ik
had  het gisteravond nog even snel
verzonnen.” 

Ze vindt het wel leuk voor haar
opa, al die aandacht, vertelt ze, en
heel spannend: “Als er dan foto’s
worden gemaakt, ga ik wel eens
stiekem achter hem staan, zodat ik
ook op de foto kom.”

Op de cadeautafel liggen ook de

eerste exemplaren van twee bij-
zondere uitgaven van Abdelkader
Benali en Doeschka Meijsing. Zij
zijn gevraagd, samen met nog vier
Bezige Bij-schrijvers, een homma-
ge te brengen aan de jarige schrij-
ver in de vorm van een novelle, ge-
ïnspireerd op het oeuvre van Mu-
lisch. Die van Marcel Möring, Els-
beth Etty, A.F.Th. van der Heijden
en Jessica Durlacher worden de
komende weken uitgegeven.

Van der Heijden was snel klaar
toen hij moest nadenken over een
cadeau voor zijn collega-schrijver:
“Ik heb een boek voor hem ge-
schreven, een mooi eerbetoon
denk ik. En daarin heb ik wel willen
laten zien wat ik kan.”

Van der Heijden verwacht nog
wel een boek van Mulisch, alhoe-
wel de jarige en diens uitgever
tegenspreken dat dat er nog van zal
komen. Van der Heijden: “Er moe-
ten nog kasten vol met ongepubli-
ceerde pagina’s zijn, met onuitge-

werkte ideeën en niet afgemaakte
verhalen en romans.” Gezien de ab-
solute leeftijd van zeventien jaar
die Mulisch zegt te hebben, zou in-
derdaad nog wel wat verwacht kun-
nen worden van de schrijver.

Jan Siebelink wilde een bos blau-
we bloemen –‘in zo’n Oostenrijkse
kelk, heel mooi’ – voor Mulisch
meenemen. maar door onver-
wachts bezoek van kleinkinderen
vertrok hij uiteindelijk zonder zijn
vrouw – en zonder bloemen. “En
dus heb ik mezelf maar meegeno-
men,” glundert hij. 

Mulisch mocht dit jaar niet al-
leen zijn tachtigste verjaardag vie-
ren, ook werd hij onderscheiden
met een eredoctoraat van de Uni-
versiteit van Amsterdam en kozen
lezers De ontdekking van de hemel
tot het beste Nederlandstalige
boek aller tijden. 

Op 15 september wordt de ver-
jaardag van Mulisch uitgebreider
gevierd in de Stadsschouwburg.
Dan zijn ook de fans uitgenodigd te
delen in de feestvreugde. 
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A D V E R T E N T I E

Hans Knoop  F O T O  J I M M Y  K ET S

Van een verslaggeefster

AMSTERDAM – Journalist en
PR-man Hans Knoop heeft  het
hoger beroep dat hij tegen Het
Parool, oud-hoofdredacteur
Erik van Gruijthuijsen en jour-
nalist Bart Middelburg  had
aangespannen, bij het gerechts-
hof op alle punten verloren.

Knoop voelde zich aangetast in zijn
goede naam, na ondermeer te zijn
uitgemaak voor ‘sjacheraar, en niet
alleen in de journalistiek’. Het
woord sjacheraar zou een opzette-
lijke antisemitische uitlating zijn.

Nadat de raad van journalistiek
eerder de Volkskrant had terecht-
gewezen vanwege het gebruik van
het begrip ‘journalistieke sjache-
raar’ verscheen van Parooljourna-
list Middelburg het artikel Gesja-
cher rond Knoop. Middelburg haal-
de er de Van Dale bij om uit te leg-
gen dat ‘sjacheraar’ in principe op
iedereen slaat die er een handel-
met-een-luchtje op na houdt. Ver-
volgens beschreef hij een aantal za-
ken waaruit  zou blijken dat Knoop
zich tot die categorie mocht reke-
nen. Zoals diens betrokkenheid bij
gok- en seksbaas ‘Zwarte Joop’ de
Vries en pornobaron ‘Dikke Char-
les’ Geerts en diens compagnon
Gerard Cok. 

Het gerechtshof concludeerde
dat hier sprake was van een opinië-
rend stuk, waarbij de schrijver een
grote mate van vrijheid geniet zijn
eigen mening te ventileren. Verder
vond het gerechtshof dat een groot
aantal aangehaalde feiten gegrond
waren. En dat het woord ‘sjache-
raar’ antisemitisch zou zijn, daar-
van kon, volgens de uitspraak, geen
sprake van zijn. 

Knoop 
verliest
proces

De cadeautafel van Mulisch

Kitty Saal bij ‘haar’ boekje met karikaturen. 

De jarige met vriendin Kitty Saal. F O T O ’ S  M A A R TJ E   B L I J D E N S T E I N

Julius Roos (de man van de ex van Mulisch), zoon Menno, een klein-
dochter van Mulisch en een neefje van Kitty Saal.

Felicitaties van A. F. Th. van der Heijden.

Van een verslaggever

PEKELA – De gemeente Pekela
heeft de koperen bliksemaflei-
ders op het dak van het gemeen-
tehuis vervangen door alumini-
um leidingen. Koperdieven
hadden al drie keer de bliksem-
afleiders van het dag gepikt. 

Het zadelde de gemeente met een
strop van circa 30.000 euro op.
Burgemeester Meindert Scholle-
ma zegt het toepassen van alumini-
um te hebben afgekeken van een
waterzuiveringsinstallatie in Rot-
terdam. “Voor de verzekering is het
absoluut geen probleem dat we het
koper door aluminium hebben ver-
vangen,” zegt hij. “Het effect, blik-
seminslag voorkomen, blijft het-
zelfde.’’

Koperdieven
te slim af

OP 15 SEPTEMBER
DOEN ZE HET NOG
EENS GROTER OVER


