
Promotor: Prof. Dr. Bart Vervaeck 
Vakgroep Nederlandse Letterkunde 

 

‘Mousikè Technè’ 
Een verkenning van de functie en betekenis van muziek  

in Mulisch’ De ontdekking van de hemel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Masterscriptie, voorgelegd aan de 

examencommissie ter verkrijgen van de  
graad van Master in de Taal- en Letterkunde  

door Martijn Dentant. 
2009-2010 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee, het beeld van de hoop is iemand die langskomt met een 
muziekinstrument in een foedraal. Het draagt niet bij aan de 
onderdrukking, ook niet aan de bevrijding, maar aan wat daaronder 
voortgaat. De jongen op zijn fiets, een gitaar in verschoten kunstleer 
op zijn rug, het meisje dat met een geblutste vioolkist op de tram 
wacht. De heilige hallen onder concertpodia, waar orkestmusici 
overal op tafels en stoelen en op de grond hun foedralen openen en 
hun glanzende en blinkende instrumenten opnemen, waarna 
afdrukken van die instrumenten achterblijven: negatieve 
klarinetten, dwarsfluiten, fagotten met hun mondstukken en 
hulpstukken, uitgespaard in zacht, verstevigd fluweel; en terwijl de 
ruimte zich geleidelijk vult met de gedempte kakofonie van alle 
instrumenten, rondscharrelend rondom de a, als mussen en 
meeuwen en spreeuwen en lijsters om een homp brood, staan de 
deksels van de manshoge behuizingen van de contrabassen 
geopend als deuren naar een andere wereld… (Mulisch 1992:72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prent kaft: ‘The temple of music’ van de 17e-eeuwse Engelse wetenschapper Robert Fludd. Ook 
gebruikt door Mulisch voor zijn Bijlage bij de eerste druk van De compositie van de wereld (1986). 



3 
 

 

Woord vooraf 
Een thesis schrijven blijft voor veel studenten hun academische levenswerk. Met hart en ziel een 
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herschrijven, opnieuw schrappen en verblijven in een sociaal vacuum. Ik zou dan ook verschillende 

mensen willen bedanken die de last van het schrijven van deze masterscriptie aanzienlijk hebben 

verlicht. In het bijzonder gaat mijn grote dank uit naar mijn promotor Prof. Dr. Bart Vervaeck, voor 

de ideeën, de tips, de vrijheid en de geruststellingen, en naar Mevr. Sarah Decombel voor de goede 

raad. Ik wil ook mijn ouders bedanken,  voor de kans die ze mij gaven om vier jaar aan de Blandijn te 

kunnen studeren, en Céline, Max, Elly en Aline, voor hun nimmer aflatende steun – vooral tijdens de 

moeilijke momenten. Ik wens ook mijn grote bewondering uit te drukken voor Harry Mulisch, wiens 

literatuur mij steeds opnieuw inspireerde tijdens het schrijven van deze thesis, en voor James 

Newton Howard, Radiohead en Talk Talk, die de ideale soundtrack vormden voor de vele eenzame 

schrijfuren. Bedankt ook aan Elly Simoens, Steven Delarue, Max Dedulle en Eva De Vilder die de taak 

op zich wilden nemen om na te lezen, te corrigeren en te becommentariëren. 
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1. Deel I: Ouverture 

1.1. Voorwoord 

Het is niet makkelijk te beschrijven welk effect een roman als De ontdekking van de hemel op mij 

heeft gehad. Alleen al qua omvang (meer dan 900 bladzijden – een rariteit in het werk van de 

auteur, en zelfs de hele Nederlandse literatuur tout court) is het boek in staat om verschillende 

lezers a priori af te schrikken. Het is echter vooral de diepgang die me is bijgebleven, die van de 

roman een complex, rijk en ademend geheel maakt. Mulisch snijdt in zijn roman namelijk een 

duizelingwekkende hoeveelheid aan thema’s aan – filosofie, architectuur, metafysica, politiek, 

muziek, geschiedenis,… Hij verbindt ze met elkaar door middel van een kaderverhaal over engelen 

en het lot van de mensheid, en een hoofdplot over een driehoeksrelatie en de geboorte van een kind 

dat de Stenen Tafelen van Mozes weer naar de hemel moet brengen. Zoals Van Harskamp zegt in het 

voorwoord tot Mulisch en de wetenschap: ‘[H]et werk van Mulisch [is] op allesomvattende eenheid 

georiënteerd; alle personen en gebeurtenissen in De ontdekking van de hemel zijn opgenomen in één 

groot verband, in een ‘alles overkoepelend mysteriespel’, zoals de achterflap van het boek vermeldt’ 

(Van Harskamp 1995a:10)1. Alles beïnvloedt alles, thema’s verdwijnen voor driehonderd bladzijden 

en duiken dan weer op, en elk klein detail geeft de indruk van wereldbelang te zijn, ook al zijn ze 

slechts een kleine schakel in het rijke, dikke Perzische tapijt dat De ontdekking van de hemel is. Een 

belangrijk patroon in dat tapijt is muziek, die – als conceptueel idee of als concrete kunstvorm – een 

centrale, verbindende rol speelt in de relaties tussen de hoofdpersonages, de belangrijke 

gebeurtenissen en de conceptualisering van enkele basisideeën van het boek. Dit is het 

hoofdonderwerp van mijn thesis. Vanuit mijn grote interesse voor beide onderdelen – literatuur 

vanuit een academisch standpunt, muziek vanuit een levenslange persoonlijke fascinatie – lag de 

keuze voor een studie van muziek in het boek als voornaamste invalshoek voor de hand. Ik hoop 

                                                           
1 Om ook Schouten te citeren: ‘Het zijn niet zozeer de specifieke geleerdheid en duisterheid, maar het 
encyclopedische karakter van het boek en de vele raadselen die voor een deel wèl, voor een deel níet opgelost 
kunnen worden, die de lezer fascineren’ (Schouten 1995:15). 
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deze twee in deze masterscriptie te kunnen combineren tot een nieuwe visie op deze onbetwiste 

klassieker uit de Nederlandse literatuur.  

1.2. Doelstellingen 

Het doel van deze scriptie is een grondige bespreking te geven van de invloed en rol van het concept 

‘muziek’ in Mulisch’ roman De ontdekking van de hemel (1992). Dit kan, gezien de complexiteit van 

het begrip, breed worden opgevat. Deze masterscriptie focust op de invloed die het medium muziek 

op het medium literatuur heeft, maar ook op de functie en het effect van de talrijke intertekstuele 

verwijzingen naar werken uit het muziekrepertorium. Verder komt ook het belang van muziek voor 

de ontwikkeling van personages en plot aan bod. De bespreking van de roman gebeurt aan de hand 

van een aantal theoretische werken van verschillende literatuurwetenschappers, en er worden 

vergelijkingen gemaakt met een ander belangrijk werk (De compositie van de wereld) uit Mulisch’ 

uitgebreide literaire oeuvre. Ik tracht op deze manier een beeld te schetsen van de verschillende 

‘kleuren’ die muziek in de roman introduceert.  

In dit eerste onderdeel (Deel I - Ouverture) schets ik een achtergrond van bio- en bibliografische 

gegevens die de roman een plaats geven in het oeuvre van de auteur. Ik gebruik voor mijn analyse 

van het boek voornamelijk het theoretisch kader dat Werner Wolf opzet in The musicalization of 

fiction, dat een breed en algemeen overzicht geeft van alle mogelijke manieren waarop de twee 

media (literatuur en muziek) elkaar kunnen beïnvloeden, als structuur. Deze theorie wordt 

uitgebreid besproken in Deel II – Muziek en Literatuur, en wordt vervolgens in een theoretisch 

model gegoten. Dit model wordt aangevuld met andere theoretische teksten die een bepaald aspect 

van deze relatie verder detailleren, zoals de typologie en mogelijkheden van het ‘literaire motief’, 

zoals muziek er in De ontdekking een is. Deel III - Compositie omvat een zijsprong naar Mulisch’ 

filosofische hoofdwerk De compositie van de wereld (1980), waarin hij – in de traditie van de grote 

systeemfilosofieën als die van Plato en Hegel – probeert om de kosmos te interpreteren volgens één 

paradoxaal denkpatroon: dat van het muzikale octaaf. De voornaamste termen en theorieën die in 

dat boek worden geïntroduceerd, worden in dit hoofdstuk beknopt geparafraseerd. Hierna wordt 

één zogenaamde octaviteit (zie later) grondiger bekeken, en wordt er, omdat er – zoals zal blijken – 

een duidelijk verband tussen de twee boeken is, gekeken op welke manieren dit filosofisch systeem 

een weerslag heeft gehad op de roman. In Deel IV – Muziek in De ontdekking worden de ideeën 

van het tweede deel in de praktijk omgezet. Via het opgestelde schema uit dat hoofdstuk wordt de 

invloed van ‘muziek’ in De ontdekking van de hemel grondig besproken, van paratekst tot 

intermediale verwijzingen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van deze relatie, 

zoals de rol van muziek in het fictionele universum en haar relatie tot de personages van de roman. 
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Muziek wordt eveneens geëvalueerd in haar waarde als motief, ook volgens criteria opgesteld in het 

tweede hoofdstuk. Daarnaast wordt er regelmatig vergeleken met de inzichten die in het derde deel 

van deze thesis verkregen werden. In Deel V - Coda tenslotte worden de bevindingen van de 

voorafgaande hoofdstukken gebundeld en becommentarieerd. Er worden tevens krijtlijnen uitgezet 

voor eventueel verder onderzoek. 

1.3. Mulisch en De ontdekking van de hemel 

Bij wijze van inleiding, en om De ontdekking van de hemel beter naar waarde te kunnen schatten, 

situeer ik het boek hier in zijn ontstaanscontext. Reeds in de jaren 70 loopt Mulisch met het plan 

rond om een boek te schrijven over het Sancta Sanctorum in Rome (De Rover 1995:8). In 1990 

begint hij te schrijven aan een roman, die Blom omschrijft als: 

[E]en roman, waarin hij in fictie alles ‘herbruikte’ wat hem als schrijver had beziggehouden. 
Een staalkaart van zijn hele leven en werk. Zo keren – naast allerlei autobiografische feiten 
en gebeurtenissen – de reis naar Auschwitz, waarvan Mulisch verslag deed in De zaak 40/61, 
en zijn verblijf op Cuba, waarvan in Het woord bij de daad getuigenis wordt afgelegd, in de 
werkelijkheid van de roman opnieuw terug (Blom 2002:247). 

Mulisch neemt zich voor om op zijn 65e verjaardag een boek af te leveren, en inderdaad: op de dag 

van zijn verjaardag stapt hij naar de uitgeverij met een manuscript van een roman in (niet toevallig) 

65 hoofdstukken onder de arm2. Dat de roman van meet af aan een erg ‘gecomponeerd’ boek was, 

bewijzen de talrijke handgeschreven schema’s die de auteur op voorhand maakte, waarin met 

kernwoorden zo goed als alle belangrijke thema’s uit het oeuvre van de auteur aangegeven staan 

(zie bijlagen). Zoals Schouten zegt: ‘Alleen al de omvang van het project wekt de suggestie dat 

Mulisch met dit boek bijzondere, samenvattende bedoelingen moet hebben gehad’ (Schouten 

1995:13). Dit wordt verder versterkt door de enorme hoeveelheid biografische feiten die in het 

boek verwerkt zijn. Zo wordt er vaak – zelfs door Mulisch zelf – beweerd dat Max en Onno fictionele 

tegenhangers zijn van (of tenminste sterk gebaseerd zijn op) respectievelijk Mulisch zelf en zijn 

beste vriend Hein Donner (Schouten 1995:21)3. Ook Max’ moeder Eva Weiβ lijkt opvallend veel op 

Mulisch’ eigen moeder Alice Schwarz (ibid.:22). Dit helpt ons te stellen dat de roman voor de auteur 

een bijzondere plek inneemt in zijn oeuvre. 

Rob Schouten bespreekt in Mulisch en de wetenschap kort de ontvangst waarop het boek werd 

vergast, die grotendeels erg positief was, maar ook enkele negatieve reacties opwekte: ‘Battus 

                                                           
2 Mulisch zinspeelt in zijn boek nog vaak op dat getal. Proctor bijvoorbeeld maakt de volgende rekensom: ‘Eén 
plus vier plus vijftig plus tien,’ zei Proctor onmiddellijk, ‘is vijfenzestig’ (Mulisch 1992:455). 
3 Schouten vermeldt er wel bij: ‘Mulisch [heeft] de beschrijvingen van het fysiek van de op hemzelf en Donner 
lijkende personages op de werkelijkheid afgestemd [...] maar [heeft] hun ‘vakgebieden’ als het ware zowel 
[verheven] als [verwisseld]. [...] In dat opzicht zijn ze omgeruilde verwetenschappelijkte versies van hun meer 
speels ingestelde prototypes in de historische werkelijkheid’ (Schouten 1995:22). 
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noemt het boek ‘megalomane, seksistische, pedante, mystieke flauwekul’ en verder een ‘armzalig 

samenraapsel van onzinnige verzinsels, domme praatjes en kitscherige kunstjes’’ (Schouten 

1995:16). De meerderheid van de recensies waren echter laaiend enthousiast. Dat De ontdekking 

vandaag de dag nog steeds een enorm lezerspubliek kan bereiken, bewijst het feit dat onlangs, in 

2007, het boek nog werd verkozen tot ‘beste Nederlandstalige boek aller tijden’ (Leyman 2007). 
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2. Deel II: Muziek en literatuur 

2.1. Inleiding 

Het hoofddoel van deze masterscriptie is om, zoals vermeld in de inleiding, het concept ‘muziek’ in 

de roman De ontdekking van de hemel in al zijn facetten te bespreken. Een dergelijk onderzoek zou 

echter te ongestructureerd blijven zonder een stevig theoretisch kader dat deze bijzondere relatie 

op een volledige manier kan documenteren. Alvorens de muziek in De ontdekking van de hemel te 

behandelen, is het daarom interessant om in de eerste plaats te onderzoeken welke invloed muziek 

kan hebben op literatuur in het algemeen. Dit kader zal helpen om de functie ervan in Mulisch’ 

roman op een correcte manier in te schatten. Werner Wolf stelt in zijn boek The musicalisation of 

fiction, a study in the theory and history of intermediality (1999) een model voor om alle mogelijke 

relaties tussen muziek en literatuur te concretiseren. Centraal in zijn boek staat de notie 

muzikalisering, een term die, zoals zal blijken, voor De ontdekking van de hemel uiteindelijk niet 

altijd even relevant is. Belangrijker echter voor dit onderzoek is de omkaderende theorie die hij 

opstelt, gebaseerd op het concept intermedialiteit: de verhouding tussen twee of meerdere media. 

De komende hoofdstukken zullen proberen om de verschillende mogelijke relaties tussen enerzijds 

het medium muziek en anderzijds het medium literatuur te benoemen en een plaats te geven in het 

geheel. Ik baseer me in wat volgt (behalve hoofdstuk 2.4., dat de rol van literaire motieven 

bespreekt) nagenoeg volledig op Wolfs boek4. 

 

                                                           
4 Alle vertalingen uit het Engels zijn van mijn eigen hand, tenzij anders aangegeven. 
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2.2. Intermedialiteit 

2.2.1. Afbakening van concepten 

Intermedialiteit kan worden gezien als een concept dat sterk verwant is met intertekstualiteit5, een 

begrip dat ‘bepaalde relaties tussen (verbale) teksten’ aanduidt (Wolf 1999:35). In het geval van 

intermedialiteit wordt die definitie omgebogen tot ‘een begrip dat bepaalde relaties tussen 

verschillende media’ aanduidt. Deze definitie blijft echter nogal vaag, zolang de term medium niet 

helder gedefinieerd wordt. Wolf stelt het volgende voor: 

‘Medium’ could be defined in a moderately broad sense as a conventionally distinct means of 
communication, specified not only by particular channels (or one channel) of 
communication, but also by the use of one or more semiotic systems serving for the 
transmission of cultural messages (Wolf 1999:35-36). 

Een medium is dus een conventionele manier van communiceren op basis van een specifiek 

communicatiekanaal en een specifiek tekensysteem. Op basis van deze definitie kunnen we het 

begrip intermediaal (als term die een relatie uitdrukt tussen twee van deze media) zien als een 

flexibel adjectief dat op de volgende twee manieren kan worden ingevuld: 

a) In brede zin: ‘to any phenomenon involving more than one medium or what originally 
was conceived as one medium’ (Wolf 1999:36), dus ook algemene culturele of 
esthetische trends die mediale grenzen overschrijden. 

b) In enge en meer gespecialiseerde zin: ‘also points to an intracompositional phenomenon 
observable in, or characteristic of, an artefact or a group of artefacts’ (ibid.). 

Deze twee toepassingen zijn echter niet voldoende om de complexiteit van een term als 

intermedialiteit te vatten. Daarom moet de term nader gespecificeerd en omschreven worden. 

2.2.2. Directe en indirecte intermedialiteit en andere typologische 
verschillen 

Voor een verdere classificatie van de term stelt Wolf de volgende algemene criteria voor, die ons in 

staat zullen stellen een algemene typologie van intermedialiteit op te stellen. Differentiëring van 

intermedialiteit kan gebeuren op basis van: 

a) De betrokken media (bijv. muziek, literatuur, schilderkunst) 

b) De opstelling van mediale dominanten: een van de betrokken media kan in de relatie 
belangrijker zijn dan de andere: 

a. Graad van (on)afhankelijkheid (bijv. de muziek van een opera) 

b. Kwantitatieve relatie (zoals bijv. de prenten in een boek) 

c. Verschillen tussen de media op vlak van openheid en verborgenheid (zie e). 

                                                           
5 Wolf verzet zich echter tegen een interpretatie van intermedialiteit als onderdeel van het concept 
intertekstualiteit. Volgens hem zijn ze wel degelijk erg verschillend (Wolf 1999:46-48). 
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c) De hoeveelheid van de intermediale onderdelen versus die van de niet-intermediale 
onderdelen – resulterend in volledige vs. gedeeltelijke intermedialiteit. 

d) De oorsprong van de intermedialiteit: gewild door de auteur (primaire intermedialiteit) 
of niet (secundaire intermedialiteit)? 

e) De kwaliteit van intermediale betrokkenheid: 

a. open of directe intermedialiteit 

b. verborgen of indirecte intermedialiteit (Wolf 1999:37-39). 

Dit laatste criterium (direct versus indirect) moet verder worden gespecifieerd. Directe 

intermedialiteit is volgens Wolf een wederzijdse betrokkenheid van twee media, waarbij beide 

media hun specifieke eigenschappen behouden. Hierdoor blijven ze allebei nog steeds 

onderscheidbaar op de oppervlakte (zo herkent de luisteraar van de opera nog steeds zowel de 

muziek als de tekst, in plaats van een homogeen geluid), en vormen op die manier dus een hybride 

medium. Deze vorm van intermedialiteit creëert zelfs regelmatig een volledig eigen genre, zoals 

opnieuw de opera (ibid.:40). Hiertegenover staat de indirecte intermedialiteit: een vermenging van 

twee of meer media, waarbij slechts één van de media zijn typische eigenschappen behoudt en dus 

als dominant kan worden gezien (ibid.:41). Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het bespreken 

van een bepaald schilderij in een boek. Deze media, in dit geval schilderkunst en literatuur, zijn – in 

tegenstelling tot directe intermedialiteit, waar er sprake was van een ‘hybride’ medium – niet langer 

van elkaar te onderscheiden. Het belangrijkste verschil tussen deze twee intermediale varianten is 

dus dat direct intermediale werken aan de oppervlakte noodzakelijk heterogeen zijn, en dat bij 

indirect intermediale werken de mediale oppervlakte relatief homogeen blijft (ibid.:42). 

2.2.3. Telling en showing als basistypes van indirect intermedialiteit 

Bij het hierboven besproken concept van indirecte intermedialiteit duiken twee problemen op. Ten 

eerste: hoe kunnen we de betrokken media identificeren, als hun aard inherent ‘verborgen’ is? Ten 

tweede: hoe kunnen we de aanwezigheid van een ander medium in het dominante medium dan 

specificeren? Deze laatste vraag beantwoordt Wolf met een nieuwe differentiatie: 

a) Het medium kan aanwezig zijn als referent die er niet op een ‘iconische’ manier naar 
verwijst. Dit noemt Wolf ‘expliciete thematisering’ of ‘telling’ (ibid.:44)6 – zoals het 
verwijzen naar een specifiek muziekstuk in een roman, of het vermelden van een 
componist in een gedicht. 

b) Het medium kan zichzelf wel op een iconische manier tonen, en de indruk wekken – in 
de mate van het mogelijke – dat het mimetisch ‘nagebootst’ wordt. Dit noemt Wolf 

                                                           
6 Op de vraag of werkelijk alle thematiseringen van een ander medium het label indirecte intermedialiteit 
toegemeten kunnen krijgen, antwoordt Wolf dat dit afhangt van elke specifieke interpretatie, maar dat er in 
alle gevallen wel degelijk aan de voorwaarden van intermedialiteit (zie hierboven) wordt voldaan (Wolf 
1999:45). 
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‘imitatie’ of ‘showing’ (ibid.:44-45). Voorbeeld hiervan is de hieronder ook besproken 
woordmuziek.  

Al het voorgaande kan dus worden samengevat in het volgende schema, dat een relatief volledig 

overzicht geeft van de mogelijke vormen van intermedialiteit, zoals hierboven besproken: 

 
INTERMEDIALITEIT 

Basisvormen van de betrokkenheid van twee media in een werk of tekst 
 
 

 
‘openlijke’ / directe intermedialiteit 

Intermedialiteit zonder mediale transformatie 
 

(de ‘signifiers’ van twee media zijn duidelijk en afgelijnd; directe 
intermedialiteit kan volledig of gedeeltelijk zijn; primair of 

secundair) 
 
 

 
‘verborgen’ / indirecte intermedialiteit 

Intermedialiteit met mediale transformatie 
 

(de ‘signifiers’ van slechts één medium zijn duidelijk; indirecte 
intermedialiteit kan volledig of gedeeltelijk zijn; is steeds 

primair) 

Zonder mediale dominant 
 
 

Met mediale dominant Met mediale dominant (= het niet-getransformeerde medium) 

m1 en m2 
 
 

m1 en M2 m2 en M1 m1 in M2 m2 in M1
7
 

Verschillende graden van intermediale invloed in directe 
intermedialiteit 

 
 

Hoofdvormen van indirecte intermedialiteit 

‘contiguïteit’                     adaptatie ‘telling’/thematisering                        ‘showing’/imitatie 
 

Fig. 1: Verschillende vormen van intermedialiteit (Wolf 1999:50) 

 

2.3. Muziek (m2) in literatuur (M1) 

2.3.1. Vormen van musico-literaire intermedialiteit 

Nadat een volledig beeld is gegeven van de mogelijkheden van het concept ‘intermedialiteit’, 

worden nu alle mogelijke vormen van intermedialiteit waarbij muziek en literatuur als media 

betrokken zijn besproken. Wanneer we Wolfs criteria voor intermedialiteit gebruiken voor musico-

literaire intermedialiteit, geeft dit het volgende: 

a) De betrokken media: muziek en literatuur. 

b) De opstelling van mediale dominanten: alle vormen mogelijk in musico-literaire 
intermedialiteit. 

c) Volledige vs. gedeeltelijke intermedialiteit: door te trekken in musico-literaire 
intermedialiteit. 

d) De oorsprong van de intermedialiteit (primair vs. secundair): musico-literaire 
intermedialiteit kan in beide categorieën voorkomen. 

                                                           
7 Waarbij m het niet-dominante medium is, en M het dominante. In het geval van de invloed van muziek op 
literatuur wordt dat dus ‘m2 (muziek) in M1 (literatuur)’. 
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e) Directe vs. indirecte intermedialiteit: kunnen beide zonder problemen worden 
overgenomen in musico-literaire intermedialiteit (Wolf 1999:53-55). 

Aan de hand hiervan kunnen de volgende vormen van musico-literaire intermedialiteit worden 

opgesteld: 

a) Vormen van directe intermedialiteit: contiguïteit vs. adaptatie. 

b) Vormen van indirecte intermedialiteit: expliciete thematisering/’telling’ (zie 2.3.2.) vs. 
impliciete imitatie/’showing’ (zie 2.3.3.) (Wolf 1999:53-55). 

De vormen van directe intermedialiteit zijn voor ons onderzoek minder belangrijk, en worden 

verder niet behandeld. De indirecte vormen worden hieronder wel behandeld. 

2.3.2. Vormen van expliciete thematisering (of ‘telling’) van muziek in 
literatuur 

Expliciete thematisering varieert op basis van waar en in welke vorm ze wordt gebruikt. Drie 

posities komen voor het eerste element (locatie) in aanmerking: 

a) Intratekstuele thematisering met of zonder de speciale functie van metatekstuele of 
meta-esthetische reflectie. 

b) Paratekstuele thematisering. 

c) Contextuele thematisering (Wolf 1999:56). 

De duidelijkste vorm van thematisering is intratekstuele thematisering. Deze komt voor op het 

niveau van het verhaal, wanneer personages het over muziek hebben, ze beschrijven, ernaar 

luisteren of ze componeren (‘figurale’ thematisering), of op het niveau van de vertelling, wanneer de 

verteller muzikale vergelijkingen gebruikt, of het op welke andere manier dan ook over muziek 

heeft (‘narratoriale’ thematisering) (Wolf 1999:56). Thematisering van muziek kan ook voorkomen 

op het door Genette beschreven niveau van de paratekst (titels, voorwoorden, voetnoten,…). We 

spreken in dit geval van paratekstuele thematisering (ibid.). Een goed voorbeeld hiervan is Anthony 

Burgess’ roman Napoleon Symphony (Burgess 1974), waar de term ‘symfonie’ duidelijk wordt 

vermeld in de paratekstuele titel8. De derde mogelijkheid is contextuele thematisering: de 

verzameling van uitspraken over muziek in contextuele bronnen, zoals brieven van de auteur of 

poëticale essays over muzikale of literaire esthetiek (ibid.). Een voorbeeld hiervan is opnieuw 

Anthony Burgess, die naast auteur ook componist was, en wiens literatuur dus logischerwijze een 

grote invloed heeft ondervonden van muziek. 

Daarnaast kan ook volgens een tweede criterium onderscheiden worden: op basis van de manier 

waarop er naar deze muziek verwezen wordt: 

                                                           
8 Ook de rest van het boek volgt de structuur van Beethovens Derde Symfonie (‘Eroica’). 
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a) Algemene intermediale verwijzing: verwijzing naar een algemene muzikale vorm of 
term (zoals ‘allegro’, ‘lied’ of ‘muziekstuk’). 

b) Specifieke, quasi-intertekstuele verwijzing: verwijzing naar een specifiek (bestaand of 
ingebeeld) muzikaal werk of genre (Wolf 1999:56-57) (zoals ‘symfonie’, ‘rondo’, of 
‘Peter Tchaikovsky’s De Notenkraker’). 

2.3.3. Vormen van impliciete thematisering (of ‘showing’) van muziek in 
literatuur 

Impliciete thematisering kan worden opgedeeld in een drietal zogenaamde ‘technische vormen’: 

a) woordmuziek 

b) formele en structurele gelijkenissen 

c) gelijkenissen op vlak van verbeelde inhoud (Wolf 1999:58). 

De term woordmuziek verwijst naar een techniek die de basisgelijkenissen tussen verbale en 

muzikale ‘signifiers’ exploiteert om op die manier de klank van muziek in tekst te imiteren – 

mogelijk op verschillende manier, bijvoorbeeld de onomatopee (ibid.). In tegenstelling tot 

woordmuziek, die zich concentreert op de akoestische eigenschappen van muziek, zijn de formele en 

structurele gelijkenissen veeleer gericht op vorm: ze kunnen inwerken op de materiële tekst zelf, de 

fonologie, de syntaxis en de semantiek (Wolf 1999:58). Deze gelijkenissen kunnen verwijzen naar 

zowel muzikale microvormen (ostinato’s, thematische variatie, polyfonie, …) als macrovormen 

(fuga’s,  sonates,…). De derde vorm, gelijkenissen naar verbeelde inhoud, moet worden gezien als ‘a 

literary exploitation of the general faculty of music […] to trigger visual images’ (Wolf 1999:63): het 

oproepen van beelden op een gelijkaardige manier als een muziekstuk dat doet. Deze vorm is echter 

moeilijker te ‘ontcijferen’ als een overzetting van muziek naar literatuur, en moet daarom als een 

perifere vorm worden beschouwd (ibid.).  

Het is duidelijk dat er bij deze drie technische vormen opnieuw een onderscheid kan worden 

gemaakt op basis van referentie, opsplitsbaar in: 

a) algemene intermediale referentie 

b) specifieke, quasi-intertekstuele referentie (ibid.) (voorbeelden: zie 2.3.2.). 

Waar er bij de algemene referentie enkel verwezen wordt naar ‘de muziek’ of iets dat daarmee te 

maken heeft, refereert de specifieke referentie aan een welbepaald (al dan niet verzonnen) 

muzikaal werk of genre. 

2.3.4. Samenvatting: muziek in literatuur 

Wanneer we al het voorgaande in beschouwing nemen, kunnen we de belangrijkste varianten van 

indirecte muzikale aanwezigheid in literatuur schematiseren als de figuur hieronder. Deze kan 

ingepast worden onder de ‘indirecte intermedialiteit’ van fig. 1 hierboven. 
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(… [tabel 1]) 
 

Muziek (m2) in literatuur (M1) 
 

Hoofdvormen van indirecte muzikale aanwezigheid in literatuur 
 
 

Thematisering (‘telling’) Evocatie van vocale muziek via 

associatieve citatie
9
 

Imitatie (‘showing’): Muzikalisering van fictie. 
Positie: altijd tekstueel. 

 
 

Positionele vormen 
 
 

Referentiële vormen Technische vormen 

Tekstueel Paratekstueel (Contextueel) Algemene 
referentie aan 

muziek 

Specifieke 
referentie aan 
een muzikaal 

genre of 
compositie 
(inclusief 
‘verbale 
muziek’) 

 

Gelijkenissen 
naar 

ingebeelde 
inhoud 

‘Formele en 
structurele 

gelijkenissen’ 
(micro- en 

macrovormen) 

‘Woordmuziek’ 

Fig. 2: Hoofdvormen van indirecte muzikale aanwezigheid in literatuur (Wolf 1999:70) 

Dit schema documenteert alle belangrijke vormen waarop muziek invloed kan hebben op literatuur. 

Het zal in Deel IV gebruikt worden als kader om de analyse van De ontdekking van de hemel te 

structureren. 

 

2.4. Het literaire ‘motief’: een verkenning 

2.4.1. Terminologie en definitie 

Het bespreken van literaire motieven (zoals ook in het volgende hoofdstuk van deze masterscriptie 

zal gebeuren) is een belangrijk en frequent onderdeel van de literatuurwetenschap: het ontdekken 

en onderzoeken van clusters gerelateerde elementen in een roman creëert samenhang en rijkheid 

op verschillende niveaus in een leeservaring. Verschillende wetenschappers wijzen echter op de 

terminologische verwarring die in motievenonderzoek opduikt, en uiten de nood aan heldere 

definiëring. Van Helleputte wijst in Prolegomena tot een motievenstudie op het feit dat het ‘motief’ 

oorspronkelijk een louter perifeer en uiterlijk karakter werd toegeschreven, en dat het in de 

praktijk vaak verward werd met het ‘thema’ van een tekst. ‘Tegenwoordig’ (medio jaren 80) is er 

echter een tegenbeweging ontstaan die een herwaardering van het concept ambieert10, met 

                                                           
9 Deze musico-literaire intermediale vorm wordt door Wolf besproken, maar werd uit deze masterscriptie 
wegens irrelevantie weggelaten. 
10 Daarbij is er veel aandacht voor een interdisciplinaire studie van motieven. Voor een vergelijking met het 
motief in de muziekwetenschappen, zie o.a. Namenwirth 1984. Voor een vergelijking met het motief in de 
schilderkunst, zie o.a. Reniers-Philippot 1984. 
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aandacht voor de dynamische, functionele en structurele aspecten van het ‘motief’ (Van Helleputte 

1984:5-6)11. Hadermann schrijft aan het ‘motief’ een formele en een semantische dimensie toe, en 

definieert het als volgt: 

Het motief produceert een connoterende betekenis en draagt ertoe bij niet alleen de 
thematiek te illustreren en te nuanceren maar door recurrentie, variatie en contrast het 
scheppingsproces en de structuur dynamisch te oriënteren, hetzij in een afzonderlijk werk, 
hetzij binnen een geheel van werken. Het speelt een semantische èn een structurele rol, en 
houdt dus het midden tussen het thema en de matrijs (Hadermann 1984:17). 

Een thema wordt dan: 

Het thema, dat niet zelden samenvalt met een van de grote “commonplaces” (liefde, dood, 
strijd, enz.) en zich eventueel concretiseert in het “image” (mythes, topos, historie, allegorie, 
fundamenteel beeld) zorgt voor de semantische eenheid van het werk en komt voor als een 
statische invariant waaromheen zich variërende motieven scharen (ibid.). 

Tenslotte wordt een matrijs als volgt gedefinieerd: 

De matrijs dient als niet-significante motorische vormeenheid ertoe, door herhalings—en 
variatiepatronen de motieven uit te bouwen of bij gebrek daaraan rechtstreeks de structuur 
van het werk en de expressie van het thema tot stand te brengen. Haar functie is louter 
structureel (ibid.). 

Het motief bevindt zich dus ergens tussen het formele, structurele karakter van de matrijs en het 

semantische karakter van het thema, en heeft karakteristieken van beide. Van Gorp (1985) 

documenteert de relaties tussen deze drie elementen in een schema (zie bijlagen).  

Ook volgens Freedman12 is men er nog niet in geslaagd om een bevredigende definitie voor de dag 

te halen die de complexiteit van het begrip en de precieze werking van het motief als literair 

apparaat omvat. In zijn tekst ‘The literary motif: a definition and evaluation’ tracht hij deze lacune 

op te vullen. Een ideaal startpunt voor een meer gedetailleerde definitie is het lemma ‘motif’ in een 

literair woordenboek: 

A theme, character, or verbal pattern which recurs in literature or folklore… A motif may be 
a theme which runs through a number of different works. The motif of the imperishability of 
art, for example, appears in Shakespeare, Keats, Yeats, and many other writers. A recurring 
element within a single work is also called a motif. Among the many motifs that appear and 
reappear in Joyce’s Ulysses, for example, are Plumtree’s Potted Meat, the man in the brown 
mackintosh, and the one-legged sailor (Beckson and Ganz, in Freedman 1971:123-124). 

Deze definitie komt grotendeels overeen met wat we in gespecialiseerde Nederlandstalige lexica 

kunnen vinden, zoals in Van Gorp et al.:  

Een herhaald en betekenisvol element in één of in een aantal werken (Van Gorp et al. 
1998:288). 

                                                           
11 Voor een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen sinds het Russisch Formalisme, zie Musschoot 
1984. 
12 Alle vertalingen zijn opnieuw van mijn hand. 
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Binnen één werk wordt een ‘motief’ in dat werk als volgt beschreven: 

Binnen één werk (structurele benadering): de kleinste, verder ondeelbare betekeniseenheid 
van de vertelde geschiedenis (fabula). Het begrip motief krijgt hier dus een syntactische 
functie (cf. Lat. movere). Op basis van hun meer of minder duidelijke syntactische functie 
kan men een onderscheid maken tussen dynamische en statische motieven. De eerste 
hebben betrekking op de gebeurtenissen van de geschiedenis en worden ook 
verhaalmotieven of intrigemotieven genoemd. Statische motieven hebben betrekking op 
situaties en bepalen veeleer de sfeerschepping en karaktertekening (zie ook functie) 
(ibid.:289). 

Freedman gaat uit van het tweede deel van de Beckson & Ganzdefinitie hierboven: ‘een terugkerend 

element binnen één werk wordt ook een motief genoemd’ (Freedman 1971:124). Volgens hem 

schiet deze woordverklaring echter tekort omdat ze aan een aantal basiseigenschappen voorbij 

gaat: zo kan het, net als het ‘motief’ dat door verschillende werken loopt, ‘de vorm aannemen van 

een verbaal patroon’ (ibid.). Hiernaast kan het ook een ‘familie’ of een ‘associational cluster’ 

voorstellen (ibid.).  

2.4.2. Identificatie en evaluatie van een motief 

Motieven vertellen de lezer iets ‘over de actie van het verhaal (zowel van haar totale structuur als 

van de gebeurtenissen), wat er omgaat in het hoofd van de personages, het emotionele belang of de 

morele of cognitieve inhoud van het werk’, en dit op een subtiele manier (Freedman 1971:124) – 

met andere woorden: een motief werkt op een symbolische dimensie. Dit wil echter niet zeggen dat 

elk motief een symbool is. Freedman noemt twee belangrijke verschillen tussen motieven en 

symbolen: 

a) Een symbool kan in één enkele instantie voorkomen, terwijl een motief noodzakelijk 
repetitief is van aard, met een cumulatief effect (ibid.). 

b) Een symbool is ‘iets beschreven; het is een gebeurtenis of het is een ding’ (ibid.). Een 
motief kan ook beschreven worden, maar ‘is misschien nog vaker deel van de 
beschrijving zelf’ (ibid:124-125), en wordt zelfs gebruikt als de gesymboliseerde 
referent niet direct iets te maken heeft met de kwestie (ibid:125). 

Op die manier wordt een motief ‘deel van het totale perspectief, dringt door in de atmosfeer van het 

boek en wordt een belangrijk onderdeel van het netwerk ervan’ (ibid.). Een motief is dus niet 

hetzelfde als een symbool, maar kan wel symbolisch gebruikt worden. Als het dat doet, krijgt het 

deze status ‘op een cumulatieve manier, en ofwel door haar relatie tot de actie, een van de 

personages, de affectieve of cognitieve inhoud van het werk, of elke mogelijke combinatie van deze 

mogelijkheden’ (ibid.). Een motief valt dus over het algemeen altijd onder één van de volgende 

categorieën: ‘cognitief, affectief (of emotioneel) en structureel’ (ibid.). 

Twee factoren zijn belangrijk voor het identificeren van een element als een motief: 
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a) De frequentie waarin het voorkomt: ‘leden van de cluster moeten voldoende voorkomen 
om aan te duiden dat bedoeling in plaats van enkel toeval of noodzaak op zijn minst af en 
toe daarvoor verantwoordelijk is’ (ibid.:126). 

b) De ‘vermijdbaarheid en onwaarschijnlijkheid’ van gebruik en context (ibid.): in een 
roman over een modeontwerper, bijvoorbeeld, zullen instanties van het motief ‘overjas’ 
minder opvallen, en dus ook aan effect verliezen. 

Wanneer het motief gevonden is, kunnen we zijn efficiëntie toetsen aan de hand van de volgende vijf 

factoren: 

a) Frequentie: hoe meer een motief voorkomt (en hoe extensiever de individuele 
verwijzingen uitgewerkt worden), hoe groter het effect zal zijn op de lezer (ibid.). 

b) Vermijdbaarheid en onwaarschijnlijkheid: hoe ongewoner een motief is in een bepaalde 
context, hoe sneller het de lezer zal opvallen (ibid.). 

c) Context: een motief dat voorkomt tijdens climaxen zal een groter effect hebben dan één 
dat voorkomt in minder cruciale passages (ibid.:126-127). 

d) Coherentie: ‘de mate waarin alle instanties van het motief relevant zijn voor het motief 
als geheel en hoe ze samenpassen als een herkenbare en coherente eenheid’. Hoe dichter 
de associatie tussen de componenten van een ‘cluster’ is, hoe meer eenheid dit creëert 
(ibid.:127). 

e) (Enkel motieven met een symbolische functie) Gepastheid van een motief voor wat het 
symboliseert (ibid.). 

Ook Somville stelt een gelijkaardige verzameling criteria op (‘récurrence’, ‘isomorphisme’, 

‘symbolisme’, ‘marque stylique’, ‘fonction signifiante’ en ‘productivité’ [Somville 1984:54-55]), zij 

het met een ietwat andere invulling. Omdat een vergelijking van deze twee sets criteria buiten het 

opzet van deze masterscriptie valt13, gebruiken we voor de eenvoud hieronder de criteria van 

Freedman. Op basis van die criteria waagt Freedman zich aan een definitie: 

A motif is a recurrent theme, character or verbal pattern, but it may also be a family or 
associational cluster of literal or figurative references to a given class of concepts or objects, 
whether it be animals, machines, circles, music, or whatever. It is generally symbolic – that 
is, it can be seen to carry a meaning beyond the literal one immediately apparent; it 
represents on the verbal level something characteristic of the structure of the work, the 
events, the characters, the emotional effects or the moral or cognitive content. It is 
presented both as an object of description and, more often, as a part of the narrator’s 
imagery and descriptive vocabulary. And it indispensably requires a certain minimal 
frequency of recurrence and improbability of appearance in order both to make itself at 
least subconsciously felt and to indicate its purposiveness. Finally, the motif achieves its 
power by an appropriate regulation of that frequency and improbability, by its appearance 
in significant contexts, by the degree to which the individual instances work together toward 
a common end or ends and, when it is symbolic, by its appropriateness to the symbolic 
purpose or purposes it serves (Freedman 1971:127-128). 

                                                           
13 De vergelijking van verschillende invullingen die het concept ‘motief’ krijgt vanuit verschillende hoeken (zie 
ook Musschoot 1984), zou mijn inziens een bijzonder boeiend onderwerp voor een scriptie zijn. 
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Aan de hand van deze definitie en criteria kunnen we het motief ‘muziek’ in De ontdekking van de 

hemel grondig bespreken14. 

 

 

  

                                                           
14 Naast deze uitgebreide definitie wijst Wolf ook op wat precies de literaire waarde is van een motief; in 
welke mate draagt het bij tot een werk? Freedman wijst op een impliciet syllogisme dat uitgaat van de meeste 
kritische studies: hoe complexer een werk is (en dus hoe beter o.a. het apparaat van motieven werkt), hoe 
beter het boek in het algemeen beschouwd wordt (Freedman 1971:128). Dit verduidelijkt echter niet waarom 
een complex netwerk van motieven een waardeoordeel kan beïnvloeden. Een ‘motief’ is, ‘anders dan termen 
als “eenheid” of “orde”, geen esthetisch basisbeginsel’ (ibid.:129). Freedman vergelijkt de functie van een 
motief – dat inherent microkosmisch is, aangezien het steeds voorkomt in een groter geheel, namelijk de 
roman – met die van een synecdoche, die zoveel aantrekkingskracht heeft omdat ze in staat is om met een deel 
van het geheel dat geheel te benoemen. Dit is erg verwant met onze manier van denken, wat de populariteit 
van die stijlfiguur kan verklaren (ibid.:129.). Op die manier vergroot het motief het aantal betekenislagen, en 
aangezien subtiliteit, rijkdom en complexiteit (alledrie basiskenmerken van het motief) in nagenoeg elk 
kunstwerk geapprecieerd worden, wordt ook dat motief positief geconnoteerd (ibid.). Freedman verbindt 
deze voorliefde voor complexiteit met de complexiteit van het leven, die kunst als ‘imitatie’ daarvan in zich 
moet dragen (ibid.:130). De waarde van een motief ligt met andere woorden in de ‘combinatie van zijn 
intellectuele en affectieve aantrekkingskracht’ (ibid.:131). In een complex werk, met een uitgebreid netwerk 
van motieven, toont zich volgens veel lezers een groot auteur, en dit besef werkt op een positieve manier in op 
de persoonlijke intellectuele bevrediging die het lezen van een roman met zich meebrengt. Daarnaast zijn ook 
subtiliteit en complexiteit an sich al factoren die het plezier in literatuur aanzienlijk verhogen. Een motief 
werkt ook nog in op een derde interessepunt: de analysedrang van de lezer. Het ontdekken van een strak 
netwerk van verwijzingen is voor elke lezer een aangenaam gevoel (ibid.). Een studie van het motief muziek in 
De ontdekking zal met andere woorden de complexiteit blootleggen die de lezers zo aanspreekt (zie 
hierboven). 
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3. Deel III: Compositie 

3.1. Inleiding en relevantie 

Wanneer Mulisch in 1980 De compositie van de wereld publiceert, schrijft hij in het voorwoord: ‘Het 

is moeilijk te omschrijven wat er in iemand omgaat als hij een programma heeft voltooid, waartoe 

hij ruim dertig jaar eerder het plan opvatte’ (Mulisch 1980:19). Dit is echter geen hyperbool. Reeds 

op zijn zeventiende koestert de schrijver de hoop om ‘een boek over alles te schrijven’ (Blom 

2002:212). Vier jaar later ontdekt hij waarop hij dit boek zou baseren: op zijn 21ste slaat de auteur 

bij een vriend thuis op de piano een toon aan, en daarna de octaaftoon. Dit komt de jonge Mulisch 

onmiddellijk voor als ‘een keiharde tegenspraak, die zich voordeed als een harmonie’ (ibid.). Daarna 

zal dit denkbeeld stelselmatig zijn weg beginnen vinden in Mulisch’ oeuvre. Reeds in zijn debuut 

archibald strohalm (1952) komt een soortgelijk ‘boek over alles’ voor in een droom van het 

hoofdpersonage: het verschijnt aan hem in zeven delen (ibid.). Deze zeven delen15 worden in 1980 

uiteindelijk gerealiseerd in De compositie van de wereld. Mulisch werkt gedurende een periode van 

verschillende jaren, met hiaten van soms meer dan een decennium (ook al blijven de ideeën 

voortdurend in zijn geest ronddwalen), aan het manuscript. Qua opzet – een abstract, 

systeemtheoretisch werk – kent De compositie in Mulisch' oeuvre zijn gelijke niet, en volgens de 

schrijver ook niet in de gehele westerse filosofie, aangezien een dergelijk filosofisch opus 'sinds 

Hegel niet meer gerealiseerd is’16 (ibid.: 214). Alleen al in dat opzicht kunnen we het boek – op zijn 

minst binnen het werk van de auteur – een bijzondere status toedichten.  

Op de vraag in hoeverre dit aansluit bij het onderzoek dat ik beoog in deze masterscriptie, volstaat 

het om te verwijzen naar Wolf (zie Deel II). Daar heeft hij het over wat hij ‘contextuele verwijzingen’ 

noemt: impliciete of expliciete vermeldingen of discussies over muziek in ander werk van de auteur 

                                                           
15 Naar de zeven stadia van het zogenaamde ‘oerfenomeen’ (zie hieronder). 
16 De commentaren waren uit verschillende hoeken echter niet mals voor het werk. De kritiek laaide niet 
alleen op in filosofische kringen; ook vanuit literaire middens klonk heel wat protest. Zo noemde Willem 
Frederik Hermans De compositie een 'krankjoreme onzinturf', en voegde hij er in Het Parool aan toe dat 
'Mulisch als denker' zowat 'het vreselijkste is dat je je kunt verzinnen' (Blom 2002:215). 
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(of interviews en poëticale teksten). Als contextueel feit verdient De compositie van de wereld 

verdient volgens mij een bijzondere behandeling. Het zou immers nalatig zijn om een werk dat in 

haar essentie zodanig doordrongen is van muziek, en – zoals hieronder bewezen zal worden – een 

belangrijke band heeft met De ontdekking van de hemel, in een studie als deze achterwege te laten. 

Een vroegere versie van deze masterscriptie bevatte dan ook een grondigere bespreking hiervan, 

maar een dergelijke exhaustieve behandeling past niet binnen de opzet van dit onderzoek. Wat ik in 

dit hoofdstuk wel tracht te doen, is een beknopt overzicht geven van de ideeën en terminologie die 

in Mulisch’ filosofische magnum opus aan bod komen, en kort bespreken in welke mate we deze 

terugvinden in De ontdekking van de hemel (met in het bijzonder aandacht voor de ‘historische 

octaviteit van de mensheid’, aangezien die een substantieel onderdeel vormt van de hoofdplot die 

wordt gepresenteerd in die roman: de teloorgang van de mensheid door een voortdurend toenemen 

van technologische ontwikkeling). 

De compositie van de wereld17 wordt vanuit verschillende hoeken als ‘erg verwant’ met De 

ontdekking beschouwd. De argumenten hiervoor zijn talrijk. Zo kunnen we opwerpen dat beide 

boeken zoals hierboven beschreven een bijzondere plaats innemen in het werk van de auteur 

wegens hun lange proces van steeds herschreven worden in verschillende incarnaties. Ten tweede 

valt een zekere ‘universele claim’ op in beide werken. De compositie is boven alles een 

systeemfilosofisch werk – een systeem dat van toepassing is op alle aspecten van de werkelijkheid, 

en dat op verschillende lagen van de kosmos werkt, van de classificatie van verschillende soorten 

logische principes tot de geschiedenis van de mensheid. De ontdekking van de hemel beoogt min of 

meer hetzelfde. Eén van de recensies op de achterflap van de roman omschrijft het boek als volgt: 

‘Net als Homeros, Dante en Milton gebruikt Mulisch de kosmos als toneel en zijn thema is de 

gechiedenis en betekenis van alles’ (James voor The Wall Street Journal). De verzameling 

intratekstuele elementen die deze stelling bevestigen is groot: de roman staat bol van  verwijzingen 

naar geschiedenis, natuurkunde, muziek, architectuur, astronomie, literatuur, filosofie, enzovoort. 

En meer dan dit nog expliciteert de kadervertelling dat De ontdekking inderdaad een verhaal is over 

                                                           
17 In het voorwoord van De compositie lezen we dat de auteur het boek opzettelijk in wetenschappelijke toon 
en ‘zo weinig mogelijk meeslepend’ geschreven heeft, om zo de volle aandacht te richten op de inhoud van het 
boek, en niet de vorm. Daarna voegt hij er met een kwinkslag aan toe: ‘Een ‘mooi’ boek schrijf ik een andere 
keer wel weer eens’ (Mulisch 1980:19). Hoewel Mulisch in de jaren na De compositie wel verschillende ‘mooie 
en meeslepende boeken’ heeft uitgebracht (oa. De Aanslag (1982), De pupil (1987), De elementen (1988)), lijkt 
het toch De ontdekking van de hemel te zijn die als het echte fictionele pendant van De compositie beschouwd 
kan worden. 
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de mens, net zoals De compositie er een studie van is18. Daarnaast is het ook nog een aardige 

bijkomstigheid dat de titels van de twee boeken beide hetzelfde patroon volgen (‘De X van de X’)19. 

Dit beviel de schrijver volgens Blom goed, 'omdat hij ze beschouwde als twee complementaire 

boeken: het ene bood de filosofie bij de fictie, het andere boek de fictie bij de filosofie' (Blom 

2002:249). Ook de critici lijken om een verscheidenheid aan redenen een correlatie te zien tussen 

de twee boeken. Carel Peeters verwijst in Vrij Nederland naar een duidelijk verband in 

onderliggende betekenis: ‘[Mulisch draagt] die moraal al jaren met zich [mee], zo denkt hij er 

gewoon over. Hij heeft er in De compositie van de wereld zelfs een heel systeem uit gedistilleerd. 

Voor De ontdekking van de hemel hoefde hij 'alleen maar' te bedenken hoe hij het in zou kleden’ 

(Peeters 1992). Ook Jaap Goegebuure ziet een duidelijk verband tussen de achterliggende ideeën:  

Het perspectief, en daarmee ook de visie van De ontdekking van de hemel, wordt bepaald 
door de verhouding tussen micro- en macrokosmos zoals Mulisch die ziet. De schepping 
maakt niet de mens, maar de mens de schepping. Dat is zo in de kunst, maar evengoed geldt 
het in wetenschap en filosofie. Wij stellen de wereld samen door er bewust in te leven. […] 
De ontdekking van de hemel (in lengte en in titel een tegenhanger van het niet zozeer 
beeldende, maar eerder betogende traktaat De compositie van de wereld) de staalkaart van 
een heel oeuvre, een heel leven ook (Goegebuure 1992). 

Drees ziet iets gelijkaardigs: ‘De compositie van de wereld (Mulisch, 1980) is filosofie; De ontdekking 

van de hemel is fictie. Maar in beide boeken treft de lezer gedachten over ‘het geheim van het heelal’. 

Daarbij zijn in de roman, met name in de opvattingen en mijmeringen van Max Delius, veel van de 

natuurfilosofische speculaties uit het filosofische werk van Mulisch te herkennen’ (Drees 1995:29). 

Hieruit zou voldoende moeten blijken dat we er wel degelijk van mogen uitgaan dat er tussen 

                                                           
18 De compositie van de wereld neemt een uitgesproken antropocentrisch standpunt in. Mulisch verdedigt dit 
door aan te nemen dat enkel mensen het oerfenomeen van het octaaf als bijzonder ervaren, aangezien er nog 
bij geen enkele andere diersoort enig bewijs is gevonden voor een beleving van het octaaf. Hier wordt vaak op 
gezinspeeld in De ontdekking van de hemel, en dan nog het meest door Max (Mulisch’ fictionele evenbeeld): 
‘Terwijl hij zich verdiepte in de techniek van de keizersnede en naar foto’s van het bloederige buikinwendige 
keek, waar zuigelingen werden opgedolven uit vochtige, donkere krochten, tegen hun zin zo te zien, werd hij 
getroffen door de spiegelbeeldige overeenkomst van het operateurswerk en dat van hemzelf. Zoals hij, 
uitgaande van zijn lichaam, in de diepten van het universum keek, waar alles steeds onbegrijpelijker werd, zo 
sloegen zij de omgekeerde richting in en drongen datzelfde lichaam binnen, waar zij op overeenkomstige 
mysteries stootten, met aan het eind van hun weg raadselachtige neuronen en DNA-moleculen, waarvan de 
werking in laatste instantie misschien ook wel werd bepaald door quantumprocessen. Dat de maat van het 
menselijk lichaam vrijwel exact het midden hield tussen die van het heelal en die van de kleinste deeltjes, was 
daarmee in overeenstemming. De mens was de spil van de wereld – dat behelsde geen theologisch dogma: dat 
kon je nameten’ (Mulisch 1992:414). 
19 In recente edities van de twee boeken krijgen zowel De ontdekking als De compositie ook een identieke 
typografie en coverontwerp mee, dat wordt versierd met een foto van het gat in het plafond van het Pantheon, 
respectievelijk overdag en ‘s nachts. Aangezien dit gebouw in De compositie helemaal niet dezelfde rol speelt 
als in De ontdekking van de hemel, moet dit wijzen op een impliciet verband dat uitgeverij De Bezige Bij naar 
voren wil brengen. 
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Mulisch’ zelfverklaarde fictiehoofdwerk en zijn filosofisch magnum opus een speciale band is, die 

hieronder verder uitgewerkt wordt20. 

3.2. Paradoxen, principes en het ‘eppure’ 

In De compositie van de wereld probeert Harry Mulisch de kracht van de paradox (zoals die van 

Zeno21, en de zogenaamde ‘Leugenaar’22) in de wereld en de taal ‘in te breidelen’ en te gebruiken om 

de verstardheid van het traditionele rationeel-logische denken te verrijken. Hiervoor is een 

werktuig nodig dat zowel rationaliteit als irrationaliteit in zich draagt, en volgens Mulisch is de 

kunst het enige dat aan dit criterium voldoet. Zij zal dus een apparaat moeten leveren.  

Aan de hand van verschillende voorbeelden tracht Mulisch het door Aristoteles geïnstalleerde 

principium contradictionis (of PC), dat stelt dat het niet mogelijk is dat een uitspraak gelijk is aan zijn 

tegengestelde, onderuit te halen. Dit leidt tot het opstellen van een aantal andere principes en 

subprincipes, waarvan het principium adversationis (of PA) van Heraclitus, dat stelt dat het ‘toch 

mogelijk is dat een uitspraak en de tegengestelde uitspraak een feit is’ (Mulisch 1980:603), het 

opmerkelijkst is. Dit principe kan het bestaan van paradoxen verklaren. Het is voor de logica echter 

een erg gevaarlijk beginsel, dus moet het in toom gehouden worden. Na het opstellen van een 

schema dat alle mogelijke soorten relaties tussen uitspraken en feiten in kaart brengt (zie fig. 3 

hieronder), stelt Mulisch een ‘eppure’ (‘en toch’) voor – iets dat de scheiding tussen 

overeenstemming en tegenstelling overstijgt en alles onder zich in zichzelf omvat. 

 

                                                                                                                                   eppure 

 

OVEREENSTEMMING 

 

TEGENSTELLING 

reële (feiten) 

 

logische logische reële 

relatieve 

 

absolute relatieve absolute absolute relatieve absolute relatieve 

gelijkenis gelijkheid tautologie identiteit contradictoire contraire annihilistische polaire dialectische 

     PI PC PA     

Fig. 3: Mogelijke relaties tussen uitspraken en feiten (naar Mulisch 1980:113-118) 

                                                           
20 De Rover waarschuwt terecht dat we De ontdekking niet mogen lezen als een ‘demonstratie’ van de ideeën 
in De compositie, eerder als het ‘literaire complement’ ervan (De Rover 1995:152). 
21 De alom bekende logische problemen van de Dichotomie (men kan een lijn eindeloos blijven halveren), de 
Racebaan (als X zich naar Y wil verplaatsen, moet hij steeds de helft van de afstand afleggen, en blijft zo 
eindeloos bewegen), Achilles en de schildpad (de schildpad blijft voortdurend een zekere voorsprong hebben) 
en de Pijl (tijdens zijn vlucht bevindt een pijl zich op een bepaald moment op een bepaalde plaats in de 
ruimte) (Mulisch 1980:37-38). 
22 ‘Wat ik nu zeg, is onwaar’ - deze paradox spookt al eeuwen in de westerse filosofie rond (Mulisch 1980:24). 
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De plaatsing van het eppure veronderstelt dat ze een ‘feit-uitspraak’ moet zijn, iets dat zowel 

materieel als formeel is. 

3.3. Het ‘oerfenomeen’ en de codex 

Het enige verschijnsel dat volgens de auteur in aanmerking komt voor een interpretatie als eppure is 

het fenomeen van het muzikale octaaf. Deze ‘primaire oerharmonie’ is voor alle mensen gelijk, bevat 

alle andere relaties (elke mogelijke relatie tussen twee tonen) in zich en is tegelijkertijd een pure 

contradictie: de twee octaaftonen zijn hetzelfde en toch niet23. Het octaaf moet volgens Mulisch 

gezien worden als een synthese van de begintoon én zijn verandering in de octaaftoon, met alles 

daar tussenin. Volgens hem is dan ook enkel het glissando relevant (het ‘glijden’ van de ene toon 

naar de andere, zonder hoorbare intervallen), aangezien de opdeling in twaalf tonen van de 

westerse muziek allesbehalve universeel is. De arbitrariteit ervan wordt bewezen door bijvoorbeeld 

de Arabische en Oosterse toonsystemen, die een ander toonstelsel hanteren. Mulisch’ analyse van 

het octaaf baseert zich dus niet op de traditionele westerse intervallen zoals de secunde, de terts en 

de kwint, maar op een experiment met twee sinusgeneratoren, waarvan de eerste continu de 

begintoon aanhoudt, en de tweede een gelijkmatig, opwaarts glissando doormaakt. Dit glissando 

wordt door de auteur opgedeeld in zeven ‘stadia van het oerfenomeen’, gebaseerd op de relatie 

tussen de toon van de statische generator, en die van de generator die een opwaarts glissando 

doormaakt. Elk stadium krijgt een eigen naam en een eigen ‘karakter’ toegedicht. 

D1 De basis is een statische grootheid, waarin de identiteit vanuit de apex wordt herkend. 

D2 Het masker is de basis onder zijn aspect van grensgeval van het veld: een pseudo-
dynamische grootheid, waaruit de identiteit verdwijnt. 

D3 De descendentie is een dynamische grootheid, die de identiteit achter zich heeft. 

D4 De knoop is als pseudo-statische grootheid de momentane herkenning van het veld, met 
de identiteit zowel achter zich als voor zich. 

D5 De destinatie is een dynamische grootheid, die de identiteit voor zich heeft. 

D6 De horizon is een statisch-dynamische grootheid met toenemend identiteitsverlies. 

                                                           
23 Drees argumenteert in Mulisch en de wetenschap dat ‘muziek als theorie van alles’ in verschillende 
opzichten ‘te ondiep’ is om serieus genomen te worden. Zo vermeldt hij dat ‘sommige culturen harmonieën 
anders [waarderen]; [...] zo blijkt een duidelijke meerderheid van proefpersonen niet het octaaf te verkiezen, 
maar een iets opengerekte octaaf; zij beleven de combinatie van tonen van 500 Hertz en van 1005 à 1010 
Hertz als harmonisch. De harmonie-beleving die Mulisch zo paradoxaal acht, is geen wiskundige kwestie van 
de verhouding 1:2, maar een fysiologische waarbij het hele spectrum van boventonen ook een rol speelt’ 
(Drees 1995:40). Daarna concludeert hij: ‘Mijn stelling is dat Mulisch, met name in De compositie van de 
wereld, typisch een theoreticus is die denkt in termen van compositie, structuur, orde, waarbij wiskunde (en 
met name de getaltheorie zoals die doorwerkt in de muziek) platonistisch, a priori, gehanteerd wordt om te 
beschrijven hoe de wereld in elkaar behoort [eigen cursivering] te zitten’ (ibid.:41). 
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D7 De apex, als mutatie van de identiteit, is een dynamisch-statische grootheid, die alle 
voorafgaande componenten als haar elementen bevat (Mulisch 1980:144). 

De ‘oeroctaviteit’ ontstaat vanuit twee bewegingen. De primaire beweging, waarin vanuit het laatste 

stadium, de apex, de herkenning en mutatie van de identiteit van het eerste stadium (de basis) zich 

voltrekt, is de belangrijkste. De secundaire beweging (basis      apex – het glissando van basistoon 

naar octaaftoon) is ook belangrijk, maar ondergeschikt aan de primaire. Pas met het ontstaan van de 

primaire beweging (het ‘achterwaarts’ herkennen van de identiteit) is er ook sprake van de 

secundaire. Alle hierboven beschreven stadia laten zich volgens Mulisch op deze manier in een 

schema plaatsen: 

 
  basis   [identiteit]   apex 
          mutatie (µ) 
   descendentie   destinatie  identiteit 
  masker         knoop    horizon 
 

Fig. 4: De wereldformule (Mulisch 1980:145) 

Of verkort: basis ∞ apex [identiteit]. Dit is de wereldformule of canon, een schematisch model dat 

gebruikt wordt om allerhande zogenaamde octaviteiten (structureringen van processen in de 

wereld volgens het schema van de canon, zoals de geschiedenis van het universum, verschillende 

‘lagen’ van de mens, enzovoort) te codificeren. De compositie van de wereld aan de hand van deze 

formule noemt Mulisch de codex. 

3.4. De systematische octaviteit van het individu: termen en 
concepten 

Na het opstellen van de canon past Mulisch zijn theorie toe op het concept mens. In dit bijzonder 

complexe ‘vierde boek’ van De compositie tracht hij alle volgens hem relevante eigenschappen van 

het mens-zijn een plaats te geven binnen zijn structuurschema. Dit in De compositie van de wereld 

erg omvangrijke hoofdstuk wordt hier slechts kort behandeld. Enkel de elementen en termen die 

belangrijk zijn voor de historische octaviteit van de mensheid (zie hieronder) worden behandeld. 

Octaviteiten kunnen zowel systematisch als historisch van aard zijn. Historische octaviteiten 

beschrijven een chronologisch proces (zoals de ontwikkeling van de mensheid), systematische 

octaviteiten behandelen een aantal specifieke kenmerken binnen één welbepaald systeem (zoals de 

mens), en hun relatie tegenover elkaar. Volgens Mulisch is de systematische octaviteit van het 

individu24 (de typische kenmerken van een mens) als volgt te codificeren: 

                                                           
24 De primaire beweging in deze octaviteit, natuur ∞ corpus [individuum], kunnen we als volgt parafraseren: 
een mens blijft een ‘ding’ tot hij door zijn gelijken als ‘individu’ wordt herkend. Deze nieuwe status, een 
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 natuur   [individuum]   corpus 
         µ individuum 
  gevoelens/goden  denken   
 machines  werktuigen    apparaten 

 
Fig. 5: De systematische octaviteit van het individu (Mulisch 1980:604-605) 

De precieze betekenis en plaatsingsargumenten in deze octaviteit zijn in dit geval van mindere 

relevantie. Belangrijk voor dit onderzoek zijn echter wel de principes die op de plaats van masker, 

knoop en horizon staan (respectievelijk machines, werktuigen en apparaten) en hun relatie tot de 

gevoelens/goden in de descendentie en het denken in de destinatie, wat erg belangrijk zal blijken voor 

de historische octaviteit van de mensheid, die hieronder besproken wordt. Dit zal tevens een 

belangrijk element van de plot van De ontdekking van de hemel blijken te zijn. De ontwikkelingen 

van allerlei zogenaamde ‘reflecterende artefacten’ (machines, werktuigen en apparaten) is volgens 

Mulisch wat ons van de dieren onderscheidt; andere diersoorten zoals apen zijn wel in staat 

werktuigen te gebruiken, maar kunnen ze in tegenstelling tot de mens, niet op voorhand maken. 

Deze artefacten dienen als functionele extensies van zintuigen, ledematen en hersenfuncties van een 

individu. Zo vervangt een auto de benen van een mens, is een kraan een intensere versie van een 

arm, en is de computer een extensie van de mentale capaciteiten. Zoals we hieronder zullen zien, ligt 

de ‘grens’ tussen de drie verschillende soorten artefacten en de descendentie (‘gevoelens/goden’) en 

de destinatie (‘denken’) niet vast. Wanneer deze ermee vervloeien, noemt Mulisch dit transfiguratie 

– resulterend in een steeds groter worden van masker, knoop en horizon, ten koste van descendentie 

en destinatie, die voortdurend krimpen en aan invloed verliezen (zie hieronder). Dit brengt Mulisch 

tot de volgende paradox, die meteen de basispremisse van De ontdekking van de hemel zal blijken: 

‘[D]e techniek heeft zich immers voornamelijk in de christelijke cultuur ontwikkeld, en wel ten 

koste van haar’ (Mulisch 1980:613). 

Overige belangrijke concepten in deze octaviteit zijn de gemeenschap en de kunst. Het individu kan 

immers niet los gezien worden van de gemeenschap, die bestaat uit verbindingen tussen 

componenten van de respectievelijke systematische octaviteiten van verschillende individuen, 

resulterend in zowel de technische wereld, de godsdienst, de emotionele verbondenheid, de taal en 

de instituten. Mulisch spendeert ook veel aandacht aan het belang van de kunst, die hij verbindt met 

het concept van het eureka, niet toevallig het gevoel dat primair is bij de oerharmonie van het octaaf. 

Een kunstwerk is volgens Mulisch een ‘transcendent afgeleide van het corpus’, een overstijgen van 

het individu. De allerhoogste kunstvorm is volgens hem de muziek: 

                                                                                                                                                                                            
erkenning van het samengaan van lichaam en geest (in plaats van enkel het lichaam, de natuur), noemt 
Mulisch corpus. 
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Omdat de muziek berust op de primaire harmonie als het absolute eureka, waardoor alle 
kunstwerken pas kunstwerken worden, is de muziek de kunstigste van alle kunsten. Alleen 
zij kan de diepste emoties oproepen en tegelijk het helderste, beeldloze eureka blijven. In 
alle tijden en windstreken wordt op de hoogtepunten van het leven en bij de dood in de 
eerste plaats muziek gemaakt (Mulisch 1980:345). 

Dit in alle opzichten interessante citaat kunnen we zien als een ideaal contextueel element (zie Deel 

II hierboven, en zie Deel IV hieronder), dat we voor onze bespreking van De ontdekking van de hemel 

perfect kunnen gebruiken. 

3.5. De historische octaviteit van de mensheid 

In de historische octaviteit van de mensheid codificeert Mulisch de geschiedenis van de mens, van 

haar prille begin tot in de toekomst25. Het schema van deze octaviteit is als volgt: 

 

 oerhorde  [organisatio-III]  corpus corporum 
         µ organisatio-III 
        grote culturen  christelijke cult.   
 protohistorie  griekse cult.    nieuwe geschiedenis 
 

Fig. 6: De historiche octaviteit van de mensheid (Mulisch 1980:604-605) 

Pas vanaf het moment dat er bij individuen voldaan wordt aan de hierboven besproken 

systematische octaviteit van de mens, kan er sprake zijn van de historische octaviteit. Dit wil zeggen 

dat de mens onder andere over artefacten moet beschikken (zie hierboven), en even belangrijk: als 

een corpus moet beschouwd worden. Dit gebeurt voor het eerst bij de komst van de homo sapiens 

(neanderthaliensis), die volgens Mulisch ‘de eerste individualiteit en het eerste geloof aan de 

transcendentie’ vertoont (Mulisch 1980:391). Verschillende bronnen, zoals bewijs voor het 

begraven van doden, tonen dit aan. Bij de neanderthaler ontstaan met andere woorden voor het 

eerst een besef van individualiteit en een geloof in transcendentie. Deze veranderingen 

kristalliseerden echter wel vanuit de ‘gemeenschap’, de zogenaamde oerhorde (ibid.:393), in plaats 

van vanuit het individu. Op de plek van de basis in de canon komt dus de periode van de prae-

historie (sic – volgens Mulisch ongeveer tussen 70000 en 35000 jaar geleden). Een kenmerk van 

deze oerhorde is, onder andere, de dominatie van het Wij over het Ik – wat het overtreden van 

vastgelegde sociaal-religieuze dogma’s nagenoeg onmogelijk maakt (ibid.:398). Na het verdwijnen 

                                                           
25 Mulisch ironiseert zijn eigen toekomstvoorspellingen aan de hand van de codex in De ontdekking van de 

hemel, waarin één van de engelen het op een bepaald moment over een zeker wetenschapper heeft: ‘Maar ook 
een onverbeterlijke optimist. Een demon, zei hij, die alle voorwaarden van de wereld op een bepaald moment 
kende, zou niet alleen het verleden precies kunnen reconstrueren, maar ook de toekomst met zekerheid 
kunnen berekenen.’ ‘Beslist iemand uit de achttiende eeuw. Dat kunnen zelfs wij niet’ (ibid.:432). 
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van de neanderthalers 35000 jaar geleden begint de hegemonie van een nieuwe soort, homo sapiens 

sapiens, en gaat de periode van het masker in, tot ongeveer 10000 jaar geleden. De cultuur van deze 

mensensoort vertoont een grotere verfijning van werktuigen, met onder andere de uitvinding van 

pijl en boog, het zelf opwekken van vuur en de domesticatie van bijvoorbeeld honden (Mulisch 

1980:402-403). Belangrijk hier is volgens Mulisch de verschijning van de beeldende kunst26. Als 

religie gelden in dit stadium voornamelijk de ‘magie’ en religieuze riten (Mulisch 1980:408). 

Ongeveer tienduizend jaar geleden ging de descendentie in. In Mesopotamië en Egypte ontstond de 

‘neolithische revolutie’, onder invloed van het opkomen van de huidige klimaatverdeling: de mens 

wordt nu een veehoudende boer (Mulisch 1980:410). We vinden in deze periode de eerste tekenen 

van wat later het schrift zou worden. Tezamen met het schrift ontstond ook ‘de geschiedenis’: een 

besef van lineaire tijd en de jaartelling (ibid.:411), en de alles veranderende uitvinding van het 

wiel27. Centraal in religie staat nu het ‘mythische denken’ (Mulisch 1980:414). Echter, enkel in de 

Hebreeuwse godsdienst ‘bestaat de complementaire hypostase van de gevoelens uit één 

reusachtige, persoonlijke, onzichtbare god. In de entourage van deze onuitsprekelijke IHVH 

bevinden zich weliswaar nog een aantal vage, onbeduidende engelen, maar deze kunnen 

gemakkelijk als zijn attributen, schijngestalten of pseudoniemen beschouwd worden; alleen Satan, 

de gevallen engel, heeft een zekere mate van onafhankelijkheid in zijn afhankelijkheid, maar er is 

geen sprake van dat hij zoiets als een manichese tegengod zou zijn: zijn uiteindelijke ondergang 

staat vast’ (Mulisch 1980:415). In de knoop gebeurt er volgens Mulisch weinig nieuws: de ideeën uit 

de descendentie worden gewoon verfijnd (Mulisch 1980:417-418). In de Griekse mythologie ligt de 

nadruk echter als nooit tevoren op krachten en potenties (als transfiguraties van het individu), die 

volgens de auteur gekristalliseerd worden in de mythische figuur van Daedalus. Als uitvinder van 

verschillende apparaten, werktuigen en machines kan hij worden gezien als de archetypische 

ingenieur, wat hem meteen ook weer typisch menselijk maakt, aangezien de menselijke 

geschiedenis gedomineerd wordt door technologie (ibid.:419-420). Ook de historische figuur van 

Pythagoras is belangrijk in Mulisch’ relaas: hij was het die als eerste het oerfenomeen beschreef – de 

eenvoudige verhouding 2:1 die het octaaf creëert, met als katalysator de wiskunde (ibid.:421). 

Overeenkomstig konden de intervallen kwint en kwart gekoppeld worden aan respectievelijk de 

verhoudingen 3:2 en 4:3 (ibid.:422). Mulisch ziet Pythagoras daarom als aartsvader voor alle 

                                                           
26 Als transcendentie van het individueel subject. 
27 Volgens Mulisch is dit één van de allerbelangrijkste menselijke uitvindingen ooit, omdat hij niet slechts als 
extensie van lichamelijke functies dient (zoals bijvoorbeeld een vuistbijl), maar zelfs als volledige vervanging 
kan worden gezien: ‘een onnatuurlijk principe, dat functioneel tot hetzelfde resultaat leidt’ (Mulisch 
1980:412). 
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natuurwetenschappen. De joodse monotheïstische godsdienst van de destinatie culmineerde in het 

christelijke mensworden van God. Het kruis geldt dan ook als een extensie van zowel Jezus, de mens, 

als een transfiguratie van Christus, de god (ibid.:426). De christelijke wetenschappen werden tot de 

twaalfde eeuw voornamelijk beïnvloed door Plato. Daarna, in de periode van de scholastiek, werd 

Aristoteles de ‘logische god’ (ibid.:428-429). Sinds de Soemeriërs is er echter nog steeds weinig 

vooruitgang, enkel een heel langzaam verbeteren van werktuigen. De natuur gaat nog steeds ‘schuil 

achter het goddelijke’ (ibid.:429). ‘Met Cusanus28, kan men zeggen, begint de exponentiële 

ontwikkeling van wetenschap en techniek, die momenteel op vrijwel alle terreinen tot crises leidt’ 

(ibid.:435), geconcentreerd in het gekerstende Europa – vleesgeworden in Leonardo da Vinci, de 

heraut voor de veranderende, technologische wereld. Deze nieuwe fase, D6 of horizon, wordt 

gekenmerkt door een toenemend verlies van de identiteit ‘organisatio-III’. Via Luther en Marx groeit 

de wetenschap en de techniek exponentieel door een immer toenemende transfiguratie. Dit houdt 

op zijn beurt weer een ontpersoonlijking en verkleining van de mensen in. De steeds (door 

transfiguratie) groeiende artefactencategorieën teren op de individuele descendentie (met 

gevoelens en goden), resulterend in een ‘steeds verdergaande ontlediging van de persoonlijkheid’ 

(Mulisch 1980:464). Naargelang de mens immers verder vergroeit met zijn artefacten, verdwijnen 

emoties, taalgebruik, goden, enzovoort. Hij wordt met andere woorden ‘kleiner’ naarmate zijn 

corpus groeit (ibid.:465). Hoezeer de mens tegenwoordig vergroeid is aan de artefacten kunnen we 

afleiden uit de reacties bij het verliezen van zijn gsm of bij het uitvallen van de stroom. Daarnaast 

worden deze artefacten ook als ‘deel van het zelf’ beschouwd. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn 

auto om de hoek heeft geparkeerd, zegt hij ‘Ik sta om de hoek’. In het laatste hoofdstukje waagt 

Mulisch zich aan een toekomstvoorspelling (ibid.:468), zij het een weinig positieve. Volgens hem 

ontstaat er in het stadium van het apex een corpus corporum – een ‘ultimitief ‘Het’’, octaaf met het 

gemeenschapsgevoel ‘Wij’ van de oerhorde (ibid.:470). Zowel de individuele descendentie als de 

destinatie worden volledig overspoeld door de werking van artefacten. Op die manier verdwijnen 

uiteindelijk alle ‘goden’ en persoonlijke gevoelens en nagenoeg elke vorm van individueel denken 

uit het leven van de mens, met een collectief ‘metabewustzijn’ tot gevolg. Met andere woorden: de 

‘dood van God’, zoals die opgang maakte in de horizon, coïncideert met de ‘dood van de mens’ in de 

apex (ibid.:472). Mulisch vergelijkt deze staat van zijn met de voorspelde komst van ‘het hemelse 

Jeruzalem’ (ibid.:474). De traditionele God – die overigens nooit bestaan heeft – wordt vervangen 

door een ultimitief ‘Het’, een ‘wezen dat zowel de artefacten als de ultimitieven gebruikt om zelf 

objectief te bestaan’ (ibid.), het corpus corporum. De kunst echter biedt nog een greintje hoop. 

                                                           
28 Die volgens Mulisch als enige de overgang in de horizon zo exemplarisch personifieert (Mulisch 1980:435). 
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Aangezien kunst een transcendent corpus is, en het Het niet als dusdanig beschouwd mag worden, 

wegens een totaal uitgeputte descendentie en destinatie, zal zij moeten trachten om – al is het maar 

tijdelijk – het idee van emoties op te wekken, naar alle waarschijnlijkheid via de primaire eureka-

ervaring van het octaaf (ibid.:494). 

In de bijlagen zijn drie schema’s opgenomen die dit proces van technologisering en dehumanisering 

documenteren. We zien duidelijk de drie types artefacten (machines, werktuigen en apparaten) 

toenemen in kracht, terwijl de menselijke emoties, psyche en religie ineenkrimpen (geabstraheerd 

tot ‘descendentie’ en ‘destinatie’). 

3.6. De compositie van de wereld in De ontdekking van de hemel 

3.6.1. Verwijzingen naar De compositie van de wereld 

In De compositie van de wereld verheerlijkt Mulisch de tegenspraak en de paradox, die hij 

geïncarneerd ziet in het fenomeen van het octaaf. De paradox krijgt een speciale plaats toegewezen 

in De ontdekking van de hemel. Ze komt het duidelijkst naar boven wanneer er door de personages 

en de engelen over de ‘Chef’ wordt gesproken, die uit een interne tegenspraak lijkt te bestaan: ‘[D]at 

de baas niet dood kan gaan, is nu juist de afschuwelijkste inperking van zijn almacht. Hij bestaat bij 

de gratie van de paradox, maar bij diezelfde gratie moet hij eeuwig bestaan, eeuwig sterven’ 

(Mulisch 1992:12), en ook: ‘[…] want in het Dodenboek zegt de scheppergod: “Ik bracht mijzelf 

voort uit de oersubstantie, die ik maakte”. Maar laat ik je niet vermoeien met zulke archaïsche 

paradoxen.’ ‘Ze komen mij nogal modern voor,’ zei Max’ (Mulisch 1992:38). Gelijkaardige citaten 

komen overal in het boek voor: ‘‘Ja!’ riep Onno extatisch uit. ‘God is de logica! De logica is God! Ja, dat 

geloof ik – omdat het absurd is.’’ (ibid.:88).  

Niet alleen het goddelijke wordt in termen van de paradox omschreven. Ze komt voor op het niveau 

van de mensen: ‘Ja, de mensentijd is één grote paradox’ (ibid.:17). Ook de beroemdste paradox, de 

Leugenaar (zie hierboven), die door Mulisch in De compositie zo bejubeld wordt, krijgt een plaats in 

de discussies tussen Max en Onno: 

‘Leer jij nu maar eens die koudwatervrees voor paradoxen af. Zal ik jou eens zeggen, wat er 
misschien staat op die diskos van jou?’ ‘Nu ben ik toch werkelijk benieuwd.’ ‘Daar staat: Wat 
hier staat, is onleesbaar.’ ‘Heel goed,’ grijnsde Onno, ‘heel goed. Misschien is hij gemaakt door 
Epimenides, die zei dat alle kretenzers liegen’ (ibid.:88). 

Wanneer Quinten van Themaat over muziek spreekt, denkt hij: ‘Alles was van een sprookjesachtige 

paradoxaliteit, de disharmonie als harmonie’ (ibid.:618). Ook Ada denkt op een bepaald moment: ‘zij 

was het en zij was het niet’ (ibid.:291). Later zal zij op een nog dwingendere manier met een 

paradox geconfronteerd worden: haar coma, waarin ze ergens tussen leven en dood zweeft, en 
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tegelijkertijd Quinten in zich draagt: ‘Voor Ada hoefde hij het niet te doen: het was eerder een 

bezoek aan een graf dan aan een ziekbed. Maar in dat paradoxale graf ging niet een gestorven 

lichaam langzaam maar zeker tot ontbinding over, daarin nam een ongeboren lichaam nu juist vorm 

aan’ (ibid.:406). Voor de jonge Quinten is dit een haast onbegrijpelijke kwestie: ‘'Maar als ik daar 

toen nog in zat, dan zat ik dus eigenlijk niet meer in mama's buik?' Onno maakte een hulpeloos 

gebaar en wist niet wat hij moest zeggen. De paradox maakte alles waar, zodat niets meer waar was’ 

(ibid.:535). Hierin zien we dezelfde commentaar op de nood om dat soort paradoxen ‘in te 

breidelen’ opduiken die Mulisch in De compositie oppert. Het denken moet worden beschermd voor 

de destructieve energie van de paradox, zoals ook in: ‘Als woorden daden worden, vervluchtigen de 

daden en de hel van de paradox opent zich en verslindt alles. Er is iets totaal mis met de wereld, en 

tegelijk kan het niet anders zijn dan het is’ (ibid.:514). 

Daarnaast wordt ook regelmatig verwezen naar de opzet en de uitwerking van De compositie. In: ‘Ik 

zie je [Max] nog zitten op je kamertje, met je sterrenkaart. “Ik ga het geheim van het heelal 

ontsluieren,” zei je een keer aan tafel’ (ibid.:381) herkennen we duidelijk de auteur van de roman, 

die zichzelf tijdens het schrijven van De compositie van de wereld exact dezelfde onderzoeksvraag 

stelde. Dit komt tot een climax de fatale nacht waarin Max daar inderdaad in slaagt. Tijdens een 

discussie over de Endlösung wordt opnieuw een wens naar een ‘theorie van alles’ geuit: ‘Wat was 

mooier dan de 'eindoplossing' van iets, het definitieve resultaat, de beslissende uitkomst van de 

staartdeling op nul? Het was bijkans zoiets als de Theory of Everything van de natuurkundigen’ 

(ibid.:643). Die drang naar iets dat in staat is de complexiteit te vatten, zoals de octaviteitentheorie, 

laat zich ook merken in het volgende: 

Hoe kon hij hem bijbrengen, dat het zo nu eenmaal ging in het leven? Als je zeventien was, 
dacht je dat de wereld uit dezelfde substantie bestond als je eigen theorieën, zodat je dus 
ook greep op haar had en haar naar je hand kon zetten. Maar iedereen kreeg op een dag de 
bittere waarheid te verwerken, dat het zo niet in elkaar zat; de wereld was soep en het 
denken meestal een vork: tot smakelijk eten leidde dat zelden (ibid.:815). 

Op Cuba lijkt Max iets te dagen, dat hij als volgt formuleert: ‘De kunst niet alleen als leidraad voor 

het politieke handelen, maar ook voor het wetenschappelijke begrip van de wereld!’ (ibid.:224), wat 

opnieuw precies is wat Mulisch voorstelt in de eerste hoofdstukken van zijn filosofisch traktaat. 

Ten slotte is ook het voortdurende gebruik en symboliek van het getal ‘acht’ en cirkels rechtstreeks 

te verbinden met De compositie van de wereld, waarin het octaaf (in se een circulair concept) 

centraal staat. Zo argumenteert Proctor, een van de inwoners van het kasteel waar Max met Quinten 

en Sophia gaat wonen, als volgt:  

‘Het octaaf is acht, en God is ook acht.’ Het duurde een paar seconden eer Onno dat tot zich 
had laten doordringen. ‘God is acht? Hoe heeft u dat uitgerekend?’ (…) Daarop bracht 
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Proctor in herinnering, dat Gods naam Yod, He, Wau, He luidde: Jehovah. Omdat het 
hebreeuws, zoals meneer Quist allicht ook wist, geen afzonderlijke cijfers kende, hadden die 
vier letters bovendien de getalswaarden 10, 5, 6 en nog eens 5. Bij elkaar opgeteld kreeg je 
26. Als je volgens de regels van Gematria dan nog eens 2 en 6 bij elkaar optelde, kreeg je 8. ‘U 
verplettert mij!’ riep Onno uit (ibid.:455). 

Ook wordt Quinten in de hemel opgenomen in ‘een netwerk van ontelbare, in elkaar gevlochten  

cijfers 8’ (ibid.:890). Zo denkt Max wanneer Ada opnieuw hetzelfde ziekenhuis wordt 

binnengebracht: ‘Dat Ada hier nu voor de tweede keer naar binnen was gebracht, gaf hem het gevoel 

van een cirkel die zich sloot – en zich sluitende cirkels waren altijd het signaal van ingrijpende 

kenteringen’ (ibid.:628). Daarnaast kan het ook geen toeval zijn dat de Auschwitztatoeage van 

Chawah Lawan (die uiteindelijk Quintens grootmoeder, en dus Max’ moeder blijkt te zijn) de 

cijffereeks 31415 is (ibid.:874), tienduizend keer pi, het mysterieuze getal dat nodig is om de 

oppervlakte en inhoud van een cirkel en een bol te kunnen berekenen.  

3.6.2. De historische octaviteit van de mensheid 

Zoals gezegd vormt de hierboven besproken historische octaviteit van de mensheid een van de 

belangrijkste thema’s van de roman: de mensheid die zichzelf dehumaniseert door een toenemend 

gebruik en afhankelijkheid van technologie, en daardoor ook het contact met haar God verliest. Voor 

die laatste is dat voldoende reden om een gezant naar de aarde te sturen om het Testimonium, de 

Tien Geboden van Mozes, ongedaan te maken. Dit wordt in het kaderverhaal (de twee 

discussiërende engelen in de proloog, intermezzi en epiloog) uitvoerig uitgelegd en 

becommentarieerd. ‘Met elk nieuw technisch ding is het menselijk leven automatisch zinlozer 

geworden’ (Mulisch 1992:435), betreurt een engel, want slechts enkele jaren na de dood van 

Francis Bacon29, die in De ontdekking van de hemel als hét begin van de moderne wetenschap wordt 

beschouwd, ‘schreven Galilei en Descartes hun fundamentele werken, de Dialogo en de Discours de 

la méthode, het begin van de moderne tijd, waarmee de heilloze weg naar Auschwitz en Hiroshima 

en de ontcijfering van het DNA definitief was betreden’ (ibid.:434). Diezelfde Francis Bacon heeft 

volgens de engelen een contract gesloten met Satan, wat niet alleen tot hun ondergang zal leiden, 

maar ook tot die van de mens. ‘Het is onloochenbaar’, zegt dezelfde engel, ‘dat op aarde de 

                                                           
29 Häring argumenteert dat Francis Bacon gewoon als gemythologiseerd figuur wordt gebruikt om ‘duidelijk 
te maken dat in diens tijd iets nieuws en gevaarlijks is ontdekt, namelijk de natuurwetenschappelijke, 
technische waarheid die ons macht verleent over ons bestaan en die ons in staat stelt op een onbegrensde 
manier over onszelf, onze medemens en de samenleving, en ook over de fysieke wereld (leven, natuur en 
welhaast ook de kosmos) te beschikken’ (Häring 1995:108). Daarnaast stelt hij zich wel de vraag ‘waarom 
juist een op techniek gerichte natuurwetenschap de aanleiding voor alle ellende die juist in deze eeuw 
geproduceerd is’ is (ibid.:110); ‘Is er een kwalitatief verschil tussen David die met een steenslinger de Filistijn 
Goliath doodde en de piloot die in de Tweede Wereldoorlog aan de vernietiging van een hele stad mede schuld 
heeft?’ (ibid.). 
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technologie steeds meer de plaats inneemt van de theologie, maar de psychologie moet zich wat dat 

betreft niets inbeelden’ (ibid.:432). Wat Mulisch in De compositie beschreef, zien we nu in De 

ontdekking tot leven komen: de toenemende afhankelijkheid van technologie vreet zijn weg in zowel 

de menselijke religiositeit als de menselijke psyche en gevoelens. In de hemel voorspellen ze niet 

veel goeds: ‘[E]n bij het naderen van het derde millennium gaat die weerzinwekkende twintigste 

eeuw wegens overdonderend succes in reprise’ (ibid.:899), want ‘[M]et hun baconiaanse beheersing 

van de natuur zullen de mensen uiteindelijk zichzelf nucleair opstoken, verbranden via het gat dat 

zij in de ozonlaag hebben geslagen, oplossen in de zure regen, braden in het broeikaseffect, elkaar 

dooddrukken door hun aantal, zichzelf ophangen aan de dubbele helix van het DNA, stikken in hun 

eigen afval’ (ibid.:900). In dit citaat wijken de engelen af van wat Mulisch in De compositie beweert. 

Daar wordt namelijk niet zozeer de totale vernietiging van de mensheid gepropageerd, zoals hier, 

maar veeleer het ontstaan van een nieuwe vorm van mensen, die volledig afhankelijk zijn van 

technologie, en alle besef van individualiteit verloren hebben (de corpus corporum, zie hierboven). 

In dat opzicht staat Onno (zie hieronder) in zijn gedachten dichter bij Mulisch. 

We zien de historische octaviteit van de mensheid niet alleen verschijnen in de sarcastische 

commentaren van de engelen, integendeel: ze heeft een zeer duidelijke neerslag op wat er op aarde 

gebeurt. We zien het concept terugkomen op verschillende niveaus van de tekst. Zo horen we Onno 

verzuchten na de dood van zijn vriendin Helga, die in Amsterdam neergestoken werd en de 

ambulance niet meer kon bereiken omdat vandalen de telefooncel hadden vernield:  

‘Roof en moord konden bestreden worden door de politie, maar vandalisme kon alleen 
worden voorkomen door despotisch gezag, of door God in de hemel, aan wie niemand hier 
meer geloofde. Hij bestond niet, maar zo lang men aan hem geloofde en zijn geboden 
geldigheid hadden, werden er geen openbare telefoons vernield voor de lol. Helga was dood. 
Was de leugen dus noodzakelijk, aangezien het enige alternatief despotisch gezag was? In 
Moskau werden net zo min telefooncellen vernield als in Mekka’ (ibid.:586).  

Het verlies van het geloof in God (of een vergelijkbaar angstwekkende entiteit) door een 

toenemende ontpersoonlijking vernielt elk besef van moraal. Wanneer Onno30 daarna naar Rome 

gevlucht is, vervolgt hij zijn verhaal: 

Misschien heeft het iets te maken met de techniek, ik weet het niet; de techniek is in elk 
geval het enige, dat zich opeens net zo snel ontwikkelt. Ik begrijp het verband niet, en ik raak 
in verwarring door het feit, dat ook die telefoon bij de techniek hoort, - maar als het zo is, 
dan ziet de toekomst er onaangenaam uit. Als het zo doorgaat, dan verpulvert het sociale 
contact en dan wordt geleidelijk de hele samenleving stukgeslagen, dan begint alles in 
kernloze anarchie te verzinken, wat tegen het kernachtige beginsel van het zijnde is. […] Dat 
democratische instituut zal overigens niet lang hoeven te functioneren, een eeuw misschien; 

                                                           
30 Onno brengt het onderwerp ook op een ironische manier naar boven. Wanneer hij op het vliegtuig een 
‘maaltijd’ voorgeschoteld krijgt, moppert hij ‘Dit soort eten is het einde van de menselijke beschaving’ 
(Mulisch 1992:838). 
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aan de hand van de tien geboden zal daarna iedereen genetisch tot een behoorlijk mens 
worden geïncarneerd en de overheid zal bestaan uit een computernetwerk, met als dominus 
mundi een mongooltje, of een steen (ibid.:691-692). 

Het interessantst komt deze kwestie naar boven in een vergelijking met de ontwikkeling van de 

schilderkunst. Marilyn, een Amerikaanse revolutionaire die Max ontmoet op de conferentie in Cuba, 

legt het hem zo uit: 

‘De eeuwigheid en het perspectief kunnen niet samengaan. Zal ik jou eens wat leren, 
Hollandse Max? Het perspectief werd uitgevonden in de vijftiende eeuw. Vóór die tijd zat 
God altijd heel natuurlijk in de ruimte van het schilderij, - een madonna met kind bij 
voorbeeld, - maar die ruimte zelf was onnatuurlijk. Het zat eenvoudig op een troon in de 
blauwe lucht, boven de madonna, met wat cirkels en sterren om hem heen. Of je zag links de 
heilige Dionysius met een keurige mijter in een kerker en rechts hoe later zijn hoofd er werd 
afgehakt, met in het midden Christus honderden jaren eerder naakt aan het kruis, met om 
hem heen de twaalf apostelen in bisschopsgewaad: dat allemaal heel natuurlijk in één 
onmogelijke ruimte op één onmogelijk moment. Maar met de uitvinding van het 
centraalperspectief werden de natuurlijke ruimte en de natuurlijke tijd gedefinieerd. 
Iemand op een stoel in de lucht zou naar beneden vallen, en wat na elkaar was kon niet 
gelijktijdig gebeuren. Dat was dus het begin van het einde van de eeuwigheid.’ […] ‘Wil je 
misschien zeggen, dat sindsdien niets meer zich van de hemelse kant door het 
perspectivische verdwijnpunt naar deze wereld kan wringen?’ ‘Zulk soort onzin zul je mij 
niet horen zeggen.’ ‘Jammer.’ ‘Er bestaat geen hemelse kant van het verdwijnpunt.’ […] ‘Maar 
God is niet weer te voorschijn gekomen. Als er een andere kant van het verdwijnpunt is, dan 
is hij daar intussen gestikt. Dan ligt alleen zijn kadaver nog te stinken in de hemel.’ ‘Denk je? 
Volgens mij is daar niets veranderd, want er kan niets veranderen in de eeuwigheid. De 
eeuwigheid is net zoiets als het moment. Het verdwijnpunt is de hemelpoort, waar Petrus 
staat met zijn sleutel [...]’ (ibid.:221-222). 

Bij de ontwikkeling van het centraalperspectief werd God – die vroeger alomtegenwoordig was – uit 

het schilderij geperst. Deze innovatie valt chronologisch natuurlijk samen met het ‘ontstaan’ van de 

moderne wetenschap, in De ontdekking van de hemel gepersonifieerd door Francis Bacon, waarmee 

we duidelijke parallellen zien. Waar vroeger God, net als in de schilderkunst, nog vaak ‘aanwezig’ 

was in het dagelijkse leven van de mens, verdwijnt hij steeds vaker achter het ‘verdwijnpunt’, een 

wereld waar geen mens hem nog kan volgen. Deze ontwikkeling van de mensheid vindt ook op 

subtielere wijze zijn weerslag in het boek. Van nagenoeg alle stadia van Mulisch’ schema van deze 

octaviteit, komen regelmatig subtiele flarden naar boven. Op die manier zijn ze allemaal ‘aanwezig’ 

in het boek – en tegelijkertijd in Quintens opvoeding: de vuistbijlen die hij vindt in de tuin, de 

gesprekken over de Renaissance met Themaat, enzovoort.  

Interessant genoeg komt dit thema in het boek slechts geleidelijk naar voren – er wordt naar gehint 

van in de eerste hoofdstukken, maar verkrijgt pas zijn volledige vorm halverwege het verhaal. Dit is 

ook Schouten opgevallen, die het als volgt formuleert: ‘Onmiskenbaar begint de aardse geschiedenis 

in de geest van een tijd- en generatieroman met anekdotische en realistische trekjes waarin de lezer 
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voortdurend elementen uit de historische werkelijkheid herkent, maar langzamerhand krijgen 

steeds meer vreemde en duistere en tenslotte zelfs voluit metafysische elementen de bovenhand’ 

(Schouten 1995:20).  
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4. Deel IV: Muziek in De Ontdekking 

4.1. Inleiding en methodiek 

In dit deel wordt het concept ‘muziek’ in de roman aan de hand van het kader uit Deel II grondig 

besproken. Ik volg hierin zo veel mogelijk de volgorde en structuur van dat schema. Van de drie 

hoofdpijlers van fig. 2 (zie Deel II) wordt de middelste (‘evocatie van vocale muziek door 

associatieve citatie’) zoals gezegd weggelaten. De andere twee (‘telling’ en ‘showing’) worden allebei 

opgedeeld in de drie subcategorieën die ze toebedeeld kregen in fig. 2. De pijler ‘referentiële 

vormen’ wordt niet apart behandeld, maar wordt verwerkt in zowel ‘positionele vormen’ als 

‘technische vormen’. Het enige onderdeel dat nog wat extra uitleg vereist, is ‘intratekstuele 

verwijzingen’, dat in deze masterscriptie een apart statuut krijgt: hierin wordt een uiteenlopend 

gamma aan intratekstuele aspecten besproken, die weliswaar allemaal op het intratekstuele niveau 

voorkomen, maar niet als dusdanig door Wolf besproken werden. Dit zijn, onder andere, de rol van 

muziek in het universum van de roman, een studie van het motief muziek, enzovoort. Wolfs 

opdeling van paratekstuele verwijzingen in figurele en narratoriële referenties wordt hier niet in 

beschouwing genomen. Dit zou duidelijk genoeg moeten blijken uit de gegeven voorbeelden, en 

wordt waar nodig verduidelijkt. Alle specifieke referenties naar muziek, zoals die besproken 

worden in 4.2.3.4. zijn opgenomen in een lijst in de bijlagen. 

4.2.  ‘Telling’ van muziek in De ontdekking van de hemel 

4.2.1. Contextuele verwijzingen: muziek in het oeuvre van Harry Mulisch 

Het volledig bespreken van welke rol muziek heeft in het volledige oeuvre van Harry Mulisch zou 

het onderwerp kunnen zijn van een hele doctoraatsstudie op zich31. Ik tracht me daarom te 

beperken tot twee belangrijke poëticale teksten (Manifesten [in Voer voor psychologen, 1961] en 

                                                           
31 Alleen al in zijn prozawerk blijkt muziek een veelvuldig aangehaald en gebruikt thema en motief, zoals in 
Het zwarte licht (1956), waarin hoofdpersonage Akelei beiaardier van beroep is, en met zijn spel een ware 
apocalyps oproept. 
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Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap [1987]), waarin uitspraken gedaan worden 

die een interessant licht kunnen werpen op mijn onderzoek. In zijn Manifesten (die in Voer zijn 

opgenomen) bespreekt Mulisch de rol van ‘de kunst’, die volgens hem ‘het heldere geheim zichtbaar 

[maakt]. Zij koloniseert niet van de mens af, maar naar hem toe: centripetaal. Zij maakt bekend in 

zoverre zij het onbekende in het ‘bekende’ bekend maakt. Het ‘bekende’ is onbekend in zijn 

onbekendheid’ (Mulisch 1961:86). Net als Orpheus moet de kunstenaar met andere woorden zijn 

kunst opdiepen uit de onderwereld, wat de ‘schrijver’ een haast goddellijke potentie toedeelt. In 

Grondslagen wordt dit denkbeeld verder uitgewerkt, en zien we een bijzonder interessante stelling 

in verband met muziek opduiken: 

STELLING 2B: Vorm is de aanwezige afwezigheid. Bij muziek en literatuur, die uitsluitend in de 
tijd ondergaan kunnen worden, ligt het overeenkomstig. De vorm van een muziekstuk of van 
een gedicht is onhoorbaar of onleesbaar, en tegelijk hoorbaar of leesbaar als dat bepaalde 
muziekstuk of dat bepaalde gedicht. Maar hier is vervolgens ook het verschil tussen muziek 
en literatuur van belang. Muzieknoten, de tekens van genoteerde muziek, zijn zelf nog niet 
de muziek, terwijl geschreven woorden meteen de woorden zelf zijn. Zij hoeven niet 
uitgesproken te worden om in taal te veranderen, zoals een partituur tot klinken gebracht 
moet worden om muziek te zijn. Ook de woorden van een lied moeten worden gezongen, 
anders is het geen lied. De muzikale notatie heeft eerder het karakter van de chemische: de 
symbolen zijn de stoffen niet. Omdat woorden – als de symbolische stoffen van de geest – 
steeds ook betekenis en dus inhoud hebben, kan aan hen de wonderbaarlijke omzetting van 
tijdelijkheid in ruimtelijkheid voltrokken worden, - dat wil zeggen: daardoor is het schrift 
mogelijk. Maar bij muziek – als zuivere vorm, die niets betekent dan zichzelf – is zelfs dat 
onmogelijk: zij kan uitsluitend bestaan in de tijd, zoals de werking van de geest zelf. Daarom 
is zij het hoogste. Niet Orpheus, zijn muziek is het hoogste. In die zin is muziek verwant met 
die andere ontstegen creatie van de menselijke geest: de geometrische vormen, zoals het 
punt, de cirkel, de bol, de kubus, de octaëder, - niet de getekende figuren daarvan (want het 
grafiet ziet er onder de elektronenmicroscoop ook weer uit als de pyramide van Cheops), 
maar die zuivere vormen zelf. Van deze aanwezig-afwezige orde zijn de literaire ‘vormen’, 
waarvan in these VIII sprake is. De hermetische onderwereld en de mathematisch-muzikale 
bovenwereld liggen dichter bij elkaar dan bij deze wereld hier. Verbonden zijn zij door 
Orpheus’ snarenspel en gezang (Mulisch 1986:38-39 – mijn cursivering, MD). 

Dit citaat blijkt voor onze doeleinden bijzonder interessant. Een expliciete uitspraak over muziek, 

waarin ze wordt geëvalueerd en vergeleken met het medium literatuur, is immers een belangrijk 

contextueel gegeven (zie Wolf hierboven) om de rol van muziek in De ontdekking vanuit een andere 

hoek te kunnen bekijken. 

Mulisch’ filosofische systeem De compositie van de wereld is als contextueel element een speciaal 

geval, waarin muziek een centrale positie inneemt, en is daarom van een uitzonderlijk belang voor 

mijn onderzoek. Deze casus werd hierboven in Deel III reeds gedetailleerder uitgewerkt. 
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4.2.2. Paratekstuele verwijzingen 

Muziek kan aanwezig zijn in de zogenaamde paratekst32 van een roman: het geheel van teksten en 

vergelijkbare elementen (foto’s, epigrammen, blurbs, enzovoort) die zich in de periferie van de 

romantekst bevinden, zoals de achterflap, de titel, ondertitels, uitgeverij, cover en opdracht, en die 

de lezer – hoewel vaak pas achteraf aan de tekst toegevoegd – grondig kunnen beïnvloeden in zijn 

interpretatie. In dit hoofdstuk bespreek ik kort of De ontdekking van de hemel, zoals Wolf voorstelde, 

muzikale invloed heeft ondervonden in zijn paratekst. Ik maak hier de onderverdeling ‘extern’ – 

‘intern’ om het verschil tussen respectievelijk de buiten- en de binnenkant van het boek duidelijk te 

maken. Alle verwijzingen zijn naar de 33e druk uit 2001, tenzij anders aangegeven33. 

4.2.2.1. ‘Extern’ 

De cover van De ontdekking van de hemel bestaat uit een foto van het Pantheon in Rome, met het 

karakteristieke gat in het plafond. Daarop staan in grote letters de naam van de auteur en de titel 

van het boek, met daaronder ‘roman’. Naar muziek wordt er nergens expliciet verwezen34.  

De titel ‘De ontdekking van de hemel35’ bevat eveneens geen explicitering van muziek. Lezers die 

bekend zijn met Mulisch’ oeuvre zullen deze titel echter wel in verband kunnen brengen met de titel 

van een ander boek van de auteur, De compositie van de wereld (zie hierboven), waaruit de link met 

muziek duidelijker blijkt. 

Op de achterflap staat enkel een grote foto van de auteur voor een boekenrek van zijn bibliotheek, 

met daarnaast vier fragmenten uit recensies uit grote, internationale bladen. In de eerste paar 

                                                           
32 ‘Paratekst’ werd door Gérard Genette gelanceerd ‘ter aanduiding van al wat zich rond een tekst bevindt, 
d.w.z. alle tekstuele gegevens die de ‘eigenlijke’ tekst aan de lezer als tekst presenteren en die voor hem als 
drempels, richtingwijzers, valstrikken e.d. kunnen fungeren’ (Van Gorp e.a. 1998:326). Genette splitste de 
term ook nog op in ‘peritekst’ (alles wat zich in de onmiddellijke nabijheid van de tekst bevindt), en ‘epitekst’ 
(metateksten zoals briefwisselingen en recensies) (ibid.). 
33 Heij 2007 biedt een grondig overzicht aan van de verschillende edities van Mulisch’ werk, inclusief De 
ontdekking van de hemel. 
34 De enige manier waarop we deze cover met muziek in verband zouden kunnen brengen, is aan de hand van 
het volgende citaat van Quinten: ‘[…] dat het Pantheon weliswaar niet hét gebouw was, want dat bestond niet, 
maar het was ‘goede tweede’ en je kon het zien als een afbeelding van de wereld. Misschien had hij daarmee 
niet eenvoudig de natuur bedoeld, de aarde, de maan, de zon, de sterren, maar alle andere werelden ook, zoals 
bij voorbeeld die van de getallen, en die van de meetkundige figuren, en die van de muziek’ (Mulisch 
1992:713). Het Pantheon is met andere woorden, naast de locatie van een van de sleutelpassages van de 
roman, een afbeelding van tegelijkertijd de kosmos en wat daarbuiten ligt: de Platonische Ideeënwereld (zie 
hieronder). 
35 Schouten wijst op een kwestie die door Werkman ter sprake wordt gebracht: de dubbelzinnigheid van deze 
titel, ‘Is dat de ontdekking door de hoofdpersoon Quinten [en Max] van de hemel, of is het de ontdekking door 
de hemel dat de mens God heeft afgeschaft?’ (Schouten 1995:18). 
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drukken werd de roman op de achterflap omschreven als een ‘allesomvattend mysteriespel’36. Ook 

hier dus geen expliciete verwijzingen naar muziek. 

4.2.2.2. ‘Intern’ 

Het boek is onderverdeeld in vier delen, met de respectievelijke titels ‘Begin van het begin’, ‘Einde 

van het begin’, ‘Begin van het einde’ en ‘Einde van het einde’. Ook hier lijkt muziek afwezig. Er komt 

echter een interessante kwestie naar boven als we een van Mulisch’ handgeschreven schema’s voor 

De ontdekking van de hemel in Murk et al. (1992:88-89) bekijken (zie bijlage). Op het moment van 

schrijven – 1990 – was het boek nog in volle voorbereiding. Zo heette Onno Quist nog Onno Velt, 

was Ada’s naam nog Emma, reizen de hoofdpersonages nog naar Parijs en wordt Onno tijdens de 

ontdekking van de Ark betrapt, om daarna op audiëntie bij de paus gestuurd te worden. Het 

belangrijkste is echter het feit dat de delen van het boek, toen nog driedelig, in het schema elk een 

muziekterm toegeschreven kregen: Deel I krijgt ‘allegro’, Deel II ‘adagio’ en Deel III ‘scherzo’, wat 

naar de criteria van Wolf een erg invloedrijk paratekstueel element zou zijn. Het is onduidelijk 

waarom de auteur deze termen heeft laten vallen. Hieronder (4.3.2.2.) wordt de potentiële invloed 

van deze muziekterminologie verder besproken.  

Elk van de vijfenzestig37 hoofdstukken van de roman heeft een eigen titel meegekregen, die steeds 

rechtstreeks van toepassing is op gebeurtenissen of discussies binnen dat hoofdstuk. Slechts één 

van deze hoofdstukken is expliciet muzikaal: ‘47 De muziek’. 

De hoofdtekst van het boek wordt omgord door een kaderverhaal waarin twee engelen het verhaal 

van Max, Onno, Ada en Quinten op aarde uitgebreid becommentariëren. Dit manifesteert zich in de 

vorm van een proloog, een epiloog en drie intermezzi38 (één tussen elke twee van de vier delen). 

‘Proloog’ en ‘epiloog’ kunnen we niet muzikaal interpreteren (een keuze voor ‘prelude’ en ‘coda’ zou 

interessanter geweest zijn). Intermezzo daarentegen kunnen we wel in die context zien. Van 

Rossum omschrijft een intermezzo als ‘tussenspel. Stamt uit de toneelwereld der renaissance (muz., 

ingelast in toneelstuk) en is zo de oorsprong v.d. opera buffa. Ook zelfstandige comp. v. kl. omgang’ 

                                                           
36 Een oudere editie van de flaptekst lokt bij Aertsen de volgende reactie uit: ‘De ontdekking van de hemel 
wordt op de achterflap onder meer als ‘een filosofische roman’ aangeduid. Flapteksten verdienen doorgaans 
grote scepsis, maar in dit geval is niets teveel gezegd’ (Aertsen 1995:86). 
37 Zoals hierboven vermeld naar Mulisch’ 65e verjaardag. 
38 Schouten vermeldt in Mulisch en de wetenschap de volgende interessante opmerking: ‘Bij mijzelf bespeurde 
ik op bepaalde momenten de neiging om de intermezzi, waaruit blijkt dat de engelen het hele aardse gebeuren 
hebben geënsceneerd, door de lengte van de tussenliggende anekdotes te vergeten: de verhalen leiden je af 
van het frame, een effect bij de lezer dat een weerspiegeling vormt van een van de essentiële gedachten van 
het boek, namelijk dat de mens door zijn toenemende beïnvloeding door technologie de band met het 
metafysische is kwijtgeraakt. Mulisch demonstreert dit als het ware ongemerkt en wellicht ook onbedoeld; de 
lezer dreigt regelmatig het hemelse kader van de hem opgediste geschiedenissen te vergeten door het 
spannende en meeslepende verhaal’ (Schouten 1995:19). 
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(Van Rossum 2004:259). Daarnaast kan een ‘intermezzo’ ook voorkomen tussen twee muzikale 

entiteiten. Waarom deze intermezzi, die niet muzikaal van aard zijn, toch een muzikale term 

opgespeld krijgen in plaats van het meer op literatuur gerichte ‘entr’acte’ is onduidelijk. 

Twee keer zien we tussen de hoofdstukken ook een ‘De profundis’-hoofdstuk verschijnen. ‘De 

profundis’ is een citaat uit de Bijbelse Psalm 130, en betekent letterlijk ‘uit de diepte’. Aangezien 

‘psalmen’ religieuze gedichten op muziek zijn, brengt ook deze ondertitel een muzikale interpretatie 

teweeg.  

4.2.2.3. Conclusie paratekstuele verwijzingen 

Wanneer we het voorgaande in beschouwing nemen, valt op dat De ontdekking van de hemel op 

paratekstueel vlak slechts zeer vaag de notie muziek incorporeert. Aangezien paratekstuele 

verwijzingen volgens Wolf een belangrijke indicator zijn voor een zogenaamde ‘gemuzikaliseerde’ 

tekst, of zelfs elke literaire tekst die invloed heeft ondervonden van het medium muziek, is dit een 

(weliswaar overbrugbaar) obstakel voor de rest van het onderzoek. Dit gebrek aan muzikale 

aanwezigheid in de paratekst van de roman staat in schril contrast met het grote aantal 

intratekstuele verwijzingen. 

4.2.3. Intratekstuele verwijzingen 

In dit hoofdstuk wordt de rol van muziek binnen de romantekst zelf besproken. Zoals gezegd ga ik 

hier uit van een minder conventionele benadering die afwijkt van wat Wolf onder ‘intratekstuele 

verwijzingen’ bespreekt, en die veeleer thematisch opgevat is. Achtereenvolgens komen de rol van 

muziek in de kosmos, de rol van muziek voor de personages, de specifieke referenties aan muziek 

uit het boek en de rol van muziek als literair motief aan bod. 

4.2.3.1. Muziek en kosmos: plaats in het fictionele universum van de roman 

Allereerst bespreek ik de bijzondere plaats die muziek in de kosmos van de roman toebedeeld krijgt. 

Uit De ontdekking van de hemel blijkt zeer regelmatig een duidelijk platonisch geïnspireerd 

wereldbeeld. Er wordt vaak gefilosofeerd over wat er ‘achter de werkelijkheid’ verborgen zou 

kunnen zitten. Zo zegt Onno in Rome tegen Quinten: ‘Soms [...] heb ik het idee, dat de wereld wel 

heel ingewikkeld is, maar dat daarachter iets verborgen zit dat heel eenvoudig is en tegelijk niet te 

begrijpen.’ ‘Zoals?’ ‘Ik weet niet… Een bol. Of een punt’39 (Mulisch 1992:740). Dit wordt van bovenaf 

bevestigd: de engel die de Vonk (die later Quinten zal worden) in De opdracht naar de aarde stuurt, 

omschrijft de hemel als iets gelijkaardigs: 

                                                           
39 Dit is overigens een erg vreemde uitspraak voor Onno, die zich daarvoor dikwijls hoofdschuddend afzette 
tegen dat soort platonische wereldbeelden. 



44 
 

Wie zou weg willen uit dit pneumatische areaal, waar elk deel samenvalt met het geheel, 
waar het geheel in elk deel is, en waar dan hier, dan daar figuren gestalte aannemen en 
verdwijnen, driehoeken, cirkels, ellipsen, hyperbolen, bollen, kegels, kubussen, octaëders, 
waar buitelende sferoïden opglanzen en vervloeien in de oneindige harmonie van het 
Oneindige Licht, waarin jij een singulier punt bent, nee, een harmonisch klinkend snaartje 
Licht (ibid.:235). 

Dit wordt geëchood door Quinten, die zich dicht bij het einde van het boek de vraag stelt: 

De bol, de cirkel, de achthoek, het vierkant, de ellips, de rechthoek, de driehoek, de kubus, de 
pyramide [...], wat was hun eigen boodschap? Wat waren zij van zichzelf? Bestonden zij 
ergens in het echt? Misschien daar waar ook de muziek vandaan kwam? (ibid.:868). 

Hier wordt muziek expliciet met de platonische Ideeënwereld verbonden: ‘de muziek’, in haar ideale 

vorm als  manifestatie van het oerfenomeen, bevindt zich op dezelfde plaats in de kosmos als de 

volmaakte Ideeën, de ideale pythagorische geometrische figuren en de engelen. Deze verbinding 

zien we ook terugkomen in een memorabele discussie tussen Quinten en Themaat (in het 

toepasselijk getitelde scharnierhoofdstuk ‘De muziek’), waarin er na een bespreking van de 

pythagorische tetractys wordt verwezen naar Plato’s socratische dialoog Timaeus40: 

Dat dat even simpele als onzegbaar fantastische 1:2:3:4 de basis was van de muzikale 
harmonie, en dat de hele muziekleer daaruit afgeleid kon worden, gaf Plato honderdvijftig 
jaar later zo'n schok, dat hij in zijn dialoog Timaeus een demiurg het bolvormige 
wereldgebouw liet scheppen volgens die muzikale wetten, inclusief de menselijke ziel 
(ibid.:616). 

Hier wordt muziek opnieuw aan de wortels van de opbouw van de kosmos (en de mens) geplaatst41. 

Dit blijft in de hele roman expliciet en impliciet terugkomen. Zo geeft muziek personages 

bijvoorbeeld vaak het gevoel om een rechtstreekse doorgang te bieden naar die metawerkelijkheid. 

Vooral Max lijkt zich hiervan bewust te zijn. Zo denkt hij tijdens een concert van Ada: ‘Janáček. 

Meteen bij de eerste klanken was het Max alsof er een scheur viel in al dat politieke en tijdelijke hier, 

een spleet, waardoor iets eeuwigs zichtbaar werd – alsof hij zich omdraaide in Plato’s grot. Onno 

had gelijk met zijn opvatting over de muziek, zij was niet van deze wereld’ (Mulisch 1992:109). Voor 

Max ligt in de muziek het geheim van de kosmos. Via muziek kan hij een glimp opvangen van de 

wereld van het perfecte: 

Tientallen keren herhaalde hij met Ada de eerste vier maten van Schuberts vierhandige 
Fantaisie in f op de piano: wat gebeurde daar? Er werd een bedje gespreid, er weerklonken 
een paar simpele tonen – en meteen was de absolute schoonheid bereikt, het allerhoogste, 
het alleringewikkeldste en alleronbegrijpelijkste in de gestalte van het allereenvoudigste. 
Ook na de honderdste keer had het niets van zijn glans verloren en niets van zijn geheim 
prijsgegeven (Mulisch 1992:100-101). 

                                                           
40 Ook Mulisch zelf wijdt in De compositie van de wereld een zeer uitgebreide passage aan Plato’s Timaeus, 
waarin hij de Griek lof toezingt. Zie Mulisch 1980. 
41 Schouten ziet in zowel de authenticiteitsillusie die het boek tracht op te werpen als de kabbalistische 
invalshoeken ‘speelse gezanten van hogere Platoonse ideeën in het boek’ (Schouten 1995:24).  
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Dit inzicht zal Max uiteindelijk fataal worden. Wanneer hij in benevelde toestand na een avond met 

zijn nieuwe vriendin Tsjallingtsje het gevoel krijgt ‘dat er toch een zin [in die absurde 

meetresultaten van het observatorium] verborgen lag’ (Mulisch 1992:639), slaagt hij erin om even 

‘door het sleutelgat van de hemel te kijken’; ‘Snaren!42 Het monochord! Pythagoras! Kwam de 

wetenschap uit waar zij was begonnen? Was het wezen van de wereld muziek? Het beeld van Ada 

verscheen voor zijn ogen, de cello tussen haar gespreide benen’ (ibid.:649) roept hij uit, en daarna: 

‘het ontstaan van de wereld: de Big Bang als oneindige muziek!’ (ibid.:650). In de hemel breekt 

paniek uit over Max’ ontdekking43, en hij krijgt, om het nakend gevaar af te wijken, een meteoriet 

naar het hoofd geslingerd. ‘Exit Max Delius’ (De Rover 1995:8)44. Het is echter niet alleen Max die 

muziek met ideale meetkundige figuren en het eeuwige verbindt, ook Ada ervaart tijdens het 

studeren iets gelijkaardigs: 

Omdat zij zo volledig in zichzelf verzonken was, leek het of de muziek eigenlijk uit hoorbare 
stilte bestond, een gevormde stilte, zoals een meetkundige figuur, die zij om zich heen 
optrok. Nu en dan stopte zij even en zocht met de punt van de strijkstok iets in de partituur: 
dan viel er een stilte in de stilte (Mulisch 1992:78 – eigen cursivering). 

Ook Quinten doorziet via de muziek iets ‘diepers’. Wanneer hij de a-snaar op Ada’s cello tokkelt, en 

daarna de octaaftoon, denkt hij euforisch: ‘Het was waar! Pythagoras! Plato! Hij had een klank uit 

het midden van de wereld opgevangen!’ (ibid.:622). Onno daarentegen staat er wat sceptischer 

tegenover. In een gesprek met Ada uit hij zijn ongenoegen: ‘[...] Trouwens, wat is “de muziek”? 

Zonder Bach en de andere componisten zou de muziek helemaal niet bestaan. Of geloof jij, dat “de 

muziek” iets is dat daar ergens in de hemel zweeft?’ ‘Misschien wel, ja.’ ‘Alle vrouwen zijn platonici,’ 

zei Onno hoofdschuddend’ (ibid.:317).  

Een interpretatie van de wereld waarin muziek ‘achter’ de werkelijkheid zit, kunnen we uiteraard 

zien als een echo van wat Mulisch in De compositie van de wereld verklaart; daar is het octaaf het 

ultieme metafenomeen, dat als ‘tegelijkertijd het allereenvoudigste en het alleringewikkeldste’ een 

                                                           
42 Max hield daarvoor een monoloog over een (toenmalig) nieuwe theorie in de fysica, de Supersnaartheorie: 
‘De nieuwe theorie opperde, dat elementaire deeltjes niet nul- maar eendimensionaal waren: superkleine 
snaren in een tiendimensionale wereld. Niet alleen alle deeltjes, ook de vier fundamentele natuurkrachten en 
de zeventien natuurconstanten zouden verklaard kunnen worden uit de trillingstoestand van verder 
volkomen identieke snaren’ (Mulisch 1992:649), wat opnieuw de idee van de positie van muziek aan de 
wortels van de kosmos versterkt. Volgens Drees ‘dient de opmerking over supersnaartheorieën vooral als 
overgang naar speculaties over oneindigheden en over muziek; de naam van de wiskundige Cantor verbindt 
beide thema’s’ (Drees 1995:34). 
43 De ontdekking van de hemel, zie de titel van de roman. 
44 Drees legt een verband met Mulisch: ‘En die ontdekking van het octaaf is, zou je kunnen zeggen, ook Mulisch 
fataal geworden; althans, zijn nadruk op het octaaf als een paradox van hetzelfde en niet hetzelfde is door veel 
academische filosofen als kenmerk van het onzinnige van zijn filosofische hoofdwerk De compositie van de 
wereld gezien’ (Drees 1995:38). 
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unieke rol in de kosmos bezit45. Zo herkennen we in Max, die in de uitdraaien van de telescopen van 

Westerbork een wereld doorziet met muziek als structurerend principe, Mulisch, die in zijn 

filosofisch magnum opus exact hetzelfde beweert.  

4.2.3.2. Muziek en mens: houdingen van vier personages tegenover muziek 

Elk hoofdpersonage van de roman (Max, Ada, Onno en Quinten) heeft een eigen visie, relatie en 

houding tegenover het concept ‘muziek’, die ik in dit hoofdstuk uitgebreid tracht te bespreken. 

Samen dragen deze verschillende visies bij tot de rijkheid die ‘muziek’ in het boek toegedeeld krijgt, 

en wordt een groot deel van het spectrum van muziekbeleving besproken. Zoals Ada zegt: ‘‘Samen 

[...] weten Onno en jij alles van de muziek. Maar ik zit te tellen achter een partituur en moet over die 

snaren strijken. Dat is toch weer wat anders.’ Max knikte en keek haar aan. ‘Pas met ons drieën 

weten wij echt alles’’ (Mulisch 1992:286). Ook Vervaeck merkt dit op: ‘[D]it verschil [in 

muziekopvatting] verbreekt de band tussen Onno en Max niet. Integendeel, ze worden er 

complementair door, zoals dat hoort bij spiegelbeelden’ (Vervaeck 1993:188). 

4.2.3.2.1. Max 

Max Delius heeft een bijzondere relatie met het concept ‘muziek’ – ook al is hij zelf nooit in dezelfde 

mate als Ada muzikant geweest. Hoewel Max de basis van het pianospelen onder de knie heeft, heeft 

hij zijn eigen vleugel ‘in een opwelling gekocht, tijdens een veiling, - misschien alleen om te zien, hoe 

hij zijn huis zou worden binnengedragen, waarmee weer iets rechtgezet was’46 (Mulisch 1992:100). 

Zoals hierboven reeds kort besproken, stelt Max muziek gelijk met emotie in haar puurste vorm: 

‘Max daarentegen was zo zeer geen muzikant, dat het hem vrijwel onmogelijk was muziek te maken, 

- niet omdat het hem niets deed, maar omdat het hem te veel deed’ (Mulisch 1992:100). Zo wordt hij 

tijdens een concertvoorstelling van Ada hevig getroffen: ‘Het Adagio met zijn onverbiddelijke 

cellopassage ploegde hem open. Hij ging nooit naar concerten, het greep hem te veel aan, en nu was 

het nog heviger dan anders, - niet alleen omdat hij nu ook naar Ada luisterde, maar vooral omdat hij 

sinds zijn reis kwetsbaarder was geworden, als iemand na een operatie’ (ibid.:165, eigen 

cursivering). Dit zien we ook terugkomen in zijn reactie op de absolute schoonheid van de 

oerharmonie – het octaaf47: ‘Als hij op zijn vleugel een toon aansloeg, en vervolgens de octaaftoon, 

greep hem dat al te veel aan: zelfs dat opende al een peilloze schacht in hem, waarvan hij 

                                                           
45 Dit kunnen we verbinden met Pythagoras’ concept van de muziek der sferen. 
46 Alweer een parallel met Mulisch. Schönberger vertelt: ‘Harry Mulisch, schepper van [De compositie van de 
wereld], zat aan de piano. Naar zijn eigen zeggen verveelde hij zich dus grenzeloos, want hij kon helemaal niet 
pianospelen. Toen gebeurde het: hij sloeg een toon aan en vervolgens zijn octaaftoon. Hij hoorde de primaire 
harmonie, maar hij hoorde nog iets anders, iets erachter, erdoorheen. Hij hield niet meer op met het aanslaan 
van die twee tonen’ (Schönberger 1986:33). 
47 Deze is opvallend gelijkend op Mulisch’ eigen reactie op het octaaf, zie Deel III. 
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hoogtevrees kreeg. Als de pianostemmer er was, deed hij of hij de krant doorkeek; in werkelijkheid 

werd hij verscheurd door emoties, bijkans nog meer dan wanneer er een groot solist aan het werk 

was, want nu was het de harmonie zelf die weerklonk, in reincultuur, zonder tussenkomst van een 

componist’ (Mulisch 1992:100). Muziek is voor Max in staat om, zoals hierboven beschreven, 

bijzondere reacties uit te lokken: het biedt hem een raam op het oneindige, een blik op iets zodanig 

groots dat het zelfs zijn ontdekkingen als astronoom overstijgt. 

Deze overgevoeligheid aan muziek wil echter niet zeggen dat hij er niet van kan genieten, 

integendeel. Max ontpopt zich in De ontdekking van de hemel zelfs als een groot muziekexpert, met 

een uitgebreide kennis van componisten en muziekstukken48 en persoonlijke muziekcollectie (‘vier 

meter platen van Machaut en Dufay tot Boulez en Riley, maar voor zichzelf zette hij eigenlijk nooit 

iets op’ [Mulisch 1992:100].) Voor iemand die voor zichzelf nooit iets opzet, beschikt Max echter wel 

over een indrukwekkende achtergrondkennis. Wanneer hij bijvoorbeeld in de auto luistert naar een 

opname van de Eerste Symfonie van Schubert, kan Max zelfs moeiteloos het orkest en de dirigent 

identificeren (‘vermoedelijk de Berliner Philharmoniker, onder Böhm’ [Mulisch 1992:33]). Ook kan 

hij verschillende teksten uit liederen van Mahler en Schubert uit het hoofd meezingen: ‘Hij voelde 

zich in zijn element en begon te zingen, een lied van Mahler: Wenn mein Schatz Hochzeit macht, 

fröhliche Hochzeit macht…’ (ibid.:30). Het is deze grondige kennis die uiteindelijk de ontmoeting met 

Ada zal veroorzaken: ‘Max deed de winkeldeur open, en zonder de klink los te laten stokte hij. 

Luisterend stak hij zijn wijsvinger op. ‘Janáček,’ zei hij na een paar seconden. ‘Dat is geen plaat. Daar 

zit iemand te spelen’’ (bid.:77). Gedreven door de muziek stapt hij boekhandel Lof der Zotheid 

binnen, en treft daar Ada aan, met wie hij prompt een relatie begint – een van de belangrijke 

schakels in het verhaal, die zal leiden tot de geboorte van Quinten. Het bewuste werk dat Ada speelt 

– Ein Märchen – heeft voor Max een bijzondere betekenis (en wordt hieronder nog apart besproken, 

zie 4.2.3.4.4.1.), en komt steeds voor op – voor hem – zeer emotionele momenten.  

Max’ grote encyclopedische kennis van de klassieke canon sluit hem toch niet af van andere 

muziekgenres. Zo herkent hij in het appartement van een van zijn onenightstands zonder 

                                                           
48

 In die mate dat hij zelfs probleemloos in staat is subtiele details in muziekstukken te analyseren en te 

plaatsen: ‘‘Wat is het?’ riep Max vertwijfeld uit. ‘Wat is het in godsnaam? Opeens doet het me ergens aan 
denken. Ja, ik weet het: aan Mendelssohns Hebriden.’ Hij stond op, trok de plaat te voorschijn en legde haar op 
de draaitafel. ‘Hier, moet je luisteren, ergens bij maat honderdvijftien.’ Hij stak zijn wijsvinger op. ‘Hoor je het? 
Dat is toch bijna hetzelfde, in net zo’n bedje!’ Ada kuste hem op zijn wang. ‘Je hebt een meedogenloos gehoor,’ 
zei zij’ (Mulisch 1992:101). Ook ‘[t]oen Max hoorde, dat na de pauze bij wijze van uitsmijter Mazeppa was 
gegeven, zei hij dat Prokofjev kennelijk ook goed had geluisterd naar dat hoogromantische symfonische 
gedicht, want het deed hem steeds denken aan die passage uit zijn Romeo en Julia, dat in Havana op straat had 
weerklonken, bij Michelangelo’s Schepping van Adam. In Ada’s herinnering gleden de twee composities over 
elkaar en zij hoorde wat hij bedoelde’ (ibid.:286). 
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problemen de sitarmuziek van Ravi Shankar (Mulisch 1992:31), en luistert later ook bewust naar 

‘California Dreamin’ van The Mama’s & Papa’s’ (ibid.:173). Nergens blijkt echter dat Max door 

‘populaire’ muziek even sterk geëmotioneerd raakt als door westerse klassieke muziek, behalve 

wanneer hij met Bruno, Ada en Onno in een café naar een zigeunerorkestje luistert: 

Meteen toen Max de klanken hoorde, smolt er iets in hem. Niemand hoefde hem iets te 
vertellen over de status van deze muziek en haar verhouding tot, bij voorbeeld, Die Groβe 
Fuge: dat werd al uitgedrukt door die glimmende hemden met hun wijde mouwen. Maar 
tegelijk verschool zich iets er in, dat ook bij Beethoven niet voorkwam, en ook niet bij Bach, 
en dat hij al ervoer wanneer hij thuis op zijn vleugel de zigeunertoonladder speelde, de 
harmonische met haar verhoogde vierde toon: die middeneuropees-joods-zigeunerachtige 
snik, die hem weerloos maakte [...] [Max] moest plotseling aan zijn vader denken. Ook die 
had naar deze muziek geluisterd [...] (ibid.:117). 

Het zigeunerorkestje breekt iets  bij Max. Hij beschrijft de ervaring als een ware marteling: ‘Men kan 

iemand die op een stoel zit omringen en vernietigen met bedreigingen, met slaag, met elektriciteit, 

maar hier werd iemand afgebroken met dankbaarheid in de vorm van muziek. Max huilde – voor de 

tweede keer die avond. [...] [D]e muzikanten [drongen] hem nu meedogenloos [terug] naar zijn 

oorsprongen, zonder te beseffen wat zij deden’ (ibid.:119). Door Max met zijn afkomst te 

confronteren, ‘waren de zigeuners op de kern gestoten’ (ibid.:120), en deden ze hem waarschijnlijk 

meer dan eender welke canonieke componist ooit had kunnen doen. Max vertoont een gelijkaardige 

reactie op de muziek van Quinten (zie hieronder).  

Vanuit de traumatheorie kunnen we een verklaring voor deze overgevoeligheid aan zowel klassieke 

als zigeunermuziek misschien zoeken in zijn opvoeding en zijn relatie tegenover zijn ouders. Zo 

herinnert hij zich nog dat hij van zijn moeder pianoles kreeg (‘In de oorlog had zijn moeder hem nu 

en dan pianoles gegeven’ [ibid.:100]). Hij herinnert zich haar steeds als ‘een jonge, vrolijke vrouw, in 

kamers, aan de piano’ (ibid.:122, eigen cursivering). De duimen waarmee hij op zijn eigen piano 

speelt, schrijft hij toe aan zijn vader: ‘Misschien [heb ik ze] van mijn vader. Misschien ook van 

mezelf. Daardoor kan ik net een octaaf aanslaan, maar verder kom ik niet49’ (ibid.:102). Ook werd 

hij, nadat zijn vader zijn joodse moeder had verraden aan de Nazi’s en daarvoor geëxecuteerd werd, 

als weesjongen opgevoed in een internaat bij paters, waar hij vaak ’s nachts naar de metten lag te 

luisteren, terwijl hij ondertussen uit het raam hing om naar de sterren te kunnen kijken: ‘Ik denk dat 

die stille nachten en die sterren en dat gregoriaans en die oorlog toen de basis hebben gelegd voor 

mijn beroepskeuze, om het zo maar eens te noemen’ (ibid.:41). Het moet echter dieper liggen dan 

enkel dat. Deze Gregoriaanse gezangen kregen voor de astronoom een haast mantraïsche status: 

‘Kyrie eleison, kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison’ (ibid.). Aangezien Max in die periode erg 

                                                           
49 Het feit dat hij net een octaaf kan aanslaan, het interval waaraan zowel hij als Harry Mulisch haast 
goddelijke potenties toeschrijven, versterkt de band met zijn vader alleen maar. 
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worstelde met het verlies van zijn ouders, heeft hij dit verdriet misschien aan dat soort muziek 

gekoppeld. Muziek confronteert Max met andere woorden met zijn afkomst en zijn jeugd, en het 

verlies van zijn ouders. 

Niettemin zal Max er nooit in slagen om voorgoed met de muziek te breken, hoe confronterend die 

ook voor hem is. Wanneer hij met Tsjallingtsje beslist om te proberen voor een kind, denkt hij 

meteen aan een naam: ‘Natuurlijk: Octavia!’ (ibid.:652). Uiteindelijk betekent de muziek voor hem 

zijn doodsvonnis. Na het ontdekken van de relatie tussen de muziek en de kosmos (zie hierboven), 

wordt hij door de engelen geliquideerd en daarna ter aarde besteld op de tonen van Ein Märchen. 

Naast deze analyse van Max’ persoonlijke visie op muziek, moet ook nog opgemerkt worden dat zijn 

personage (samen met Ada) verantwoordelijk is voor veel van de verwijzingen naar muziek in het 

boek. Wanneer hij op het eind van het derde deel sterft, verdwijnt de referentiële kant van de 

muziek in De ontdekking van de hemel dan ook wat naar de achtergrond. 

4.2.3.2.2. Ada 

Als Max het muzikale gevoelsaspect van de ‘toeschouwer’ vertegenwoordigt, staat Ada voor het 

perspectief van de uitvoerende muzikant als vakman. Zoals ze zelf zegt: ‘[I]k zit te tellen achter een 

partituur en moet over die snaren strijken. Dat is toch weer wat anders’ (Mulisch 1992:286). Dit 

komt ook duidelijk naar boven in: ‘[Z]ij was iemand van het vak, die wist dat het bij muziekmaken 

niet ging om het uitdrukken van emoties, maar om het oproepen ervan: dat kon alleen slagen als het 

professioneel gebeurde, dat wilt zeggen onbewogen, zoals een chirurg zijn werk deed’ (ibid.:100)50. 

Ada wordt voortdurend afgeschilderd als bijzonder ambitieus en professioneel. Haar samenwerking 

met haar vaste pianist Bruno heeft haar al snel niet veel meer te bieden: ‘Als soliste ziet zij voor 

zichzelf grootse perspectieven, internationale, waar celloconcerten een rol in spelen, beroemde 

dirigenten, podia in Parijs en Milaan. Rostropovitsj! Pablo Casals!’ (ibid.:74), want ‘[w]at zij zoekt 

zijn muzikaal gemotiveerde mensen; maar zo lang zij die niet heeft gevonden, heeft zij hem nodig’ 

(ibid.). Dat zij muziek als een ambacht beschouwt, wil echter niet zeggen dat ze er ook geen 

passionele gevoelens over heeft, of dat ze er niet door geëmotioneerd kan raken, integendeel. Ada’s 

muziekbeleving grenst aan het obsessionele: ‘Ze sliep al, haar gezicht opzij, haar wijsvinger in de 

dichtgeslagen partituur’ (ibid.:320). Dit toont zich ook in haar slaapkamer, waar tussen de 

verschillende knuffelbeesten ook ‘een ingelijste foto van Strawinsky; een verbogen 

muziekstandaard met een wollen konijn’ te vinden zijn (ibid.:335). Vaak lijkt het zelfs alsof zij enkel 

                                                           
50 Na het fatale ongeluk wordt dit op een interessante manier geëchood door Max: ‘Er was iets met de 
uitdrukking van haar gezicht dat hem opviel, dat hem bekend voorkwam, maar dat hij niet dadelijk kon 
thuisbrengen. Maar even later wist hij het plotseling: het was de uitdrukking die zij had wanneer zij speelde, 
wanneer zij opging in de muziek’ (Mulisch 1992:327). 
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en alleen in muziek geïnteresseerd is: ‘Alleen dat zij van muziek hield, wist zij zeker’ (ibid.:128). 

Wanneer Max haar een boek van Fabergé aanbiedt, blijkt ze deze niet te kennen: ‘‘Ken je Fabergé?’ 

vroeg hij zonder op te kijken. ‘Is dat een componist?’’ (ibid.:80). Daarnaast zijn haar gedachten 

voortdurend bij ‘het orkest’ (ibid.:260) en haar cello (wordt hieronder nog uitgebreid besproken, zie 

4.2.3.4.4.1.). Overigens is het voor Ada blijkbaar genoeg dat Max iets van muziek weet om hem 

blindelings te vertrouwen: ‘Niets wist zij van hem, behalve dat hij muzikaal op de hoogte was; zij 

had hem zelfs nog niet kunnen vragen, of hij zelf in de muziek zat. Was zij dus verliefd?’ (ibid.:84). 

Waar ze wel ook in geïnteresseerd blijkt te zijn, is poëzie51: ‘[zij houdt] ook niet zo van romans, die 

in stilte gelezen worden, maar wel van gedichten, die ook een klank moeten krijgen’ (ibid.:77). Die 

interesse stamt dus uit de gelijkenissen met de aard van muziek. Wanneer Ada zwanger raakt, 

vermindert de felheid van deze professionaliteit een beetje. Zo raakt ze blijkbaar haar grote 

muzikale ambities kwijt: ‘Vroeger had zij [dat soort vastbeslotenheid] alleen gekend met het oog op 

haar muzikale loopbaan, maar toen onlangs een wereldberoemde celliste van haar eigen leeftijd 

optrad met het orkest, in het concert van Elgar, met een Stradivarius, had zij geen ogenblik gedacht: 

- Daar zou ik eigenlijk willen zitten’ (ibid.:289). Daarnaast speelt ze niet langer voor zichzelf, of het 

publiek, ‘maar voor haar kind, - de klanken uit het instrument tussen haar benen, dacht zij, moesten 

toch diep in haar buik dringen en het kleine diertje daarbinnen omhullen met schoonheid’ 

(ibid.:285).  

Ada’s passie komt voort uit een liefde voor de interne structuur van muziekstukken, die niet te 

horen is als toeschouwer, maar te zien op een muziekpartituur. Zo ziet Ada ‘dat [haar partituur] 

schitterend is. Het is niet eenvoudig zo, dat zij ‘hoort’ wat zij ziet, zij ziet eerder wat de toehoorder 

ziet als hij luistert: een structurele schoonheid, die als partituurblad in de ruimte bestaat, maar als 

gehoorde muziek alleen in de tijd. Niet, dat zij dit alles woordelijk zo denkt; maar wat zich in haar 

geest afspeelt terwijl zij naar de noten kijkt, nu en dan met haar linkerhand de imaginaire maat 

slaand, berust er op – zoals een kind zijn taal kan spreken zonder de grammatica te kennen’ 

(ibid.:77). Op die manier plaatst de celliste het concept ‘muziek’, net als Max, in de wereld van de 

‘pure’ meetkundige figuren (zie hierboven). In tegenstelling tot bij Max is deze liefde voor muziek 

niet innig verbonden met haar afkomst. Ada’s vader Oscar zegt het zelf: ‘Want dat is wat haar 

uiteindelijk [door haar ongeval] heeft geholpen: de muziek. Echt begrepen heb ik het nooit, ik ben 

absoluut niet muzikaal, ik kan nog geen requiem van een weense wals onderscheiden’ (ibid.:172). 

                                                           
51 Het feit dat haar voorkeur voor poëzie zo nadrukkelijk vermeld wordt, legt een interessante link met het 
gedicht van Mallarmé (zie hieronder). Op die manier associeert Ada zich al helemaal met de ‘musicienne du 
silence’. Mulisch raakt hier – via Mallarmé – een interessante kwestie aan: wat is het verband tussen muziek en 
stilte? Ada’s voorkeur voor stilte, die in het boek verschillende keren wordt vermeld, versterkt dit idee. 
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Ada kunnen we nog het best beschouwen als de tussenpersoon tussen de muziekopvattingen van 

zowel Max als Onno (zie hieronder). Dit zien we subtiel gesymboliseerd in een scène in het 

ziekenhuis, wanneer ze in coma ligt: 

Op hetzelfde moment als Onno nam hij Ada’s hand in de zijne: Onno die waarmee zij de 
snaren had bestuurd, hij die waarmee zij de strijkstok had vastgehouden. Allebei voelden zij 
dat de hand, ofschoon warm, een ding was geworden (ibid.:358). 

 

4.2.3.2.3. Onno 

Onno’s opvattingen over muziek gaan lijnrecht in tegen die van Ada, en vooral tegenover die van 

Max.  Zo klaagt Max bij Ada: 

‘Met jou kan ik hier ten minste over praten, al heb jij ook geen flauw idee, maar dat heeft 
niemand. Weet je wat Onno een keer zei, toen ik over muziek begon? Hij schudde zijn grote 
kop met van die bevende wangen en zei: “Muziek is voor meisjes”. Wel, dat meisje is er dan 
nu. Dat heeft hij goed aangevoeld. [...] Wat hij tegen de muziek heeft, is denkelijk de 
vluchtweg die zij voor zo veel mensen vertegenwoordigt, een soort ontsnappingsclausule. Zo 
van: de muziek, dat is er ook nog. Misschien vindt hij muziek eigenlijk laffe troost’ (Mulisch 
1992:101). 

In het hele verhaal blijft Onno dan ook het meest geïnteresseerd in zijn grote passie taalkunde: 

‘Muziek bestaat niet voor hem, hij vindt het klank zonder betekenis. Voor hem hebben alleen 

woorden betekenis’ (ibid.:101). Dat hij woorden hoger inschat dan muziek blijkt uit verschillende 

passages waarin hij, in plaats van zich op de muziek te concentreren, liever begint te fantaseren 

over taalkundige kwesties: ‘[Onno] heeft me trouwens eens verteld, dat het griekse mousikè technè – 

de “kunst van de muze” – in de middeleeuwen werd afgeleid van het oud-egyptische woord moys, 

dat “water” betekent. Daarmee werd Mozes de uitvinder van de muziek52 [...]. Jij beoefent dus 

eigenlijk de mozaïsche kunst’ (ibid.: 101), en: ‘Onno probeerde onderwijl de tijd door te komen met 

lezen in de programmatoelichting: in het Adagio had de kleine oostenrijker [Anton Bruckner] zijn 

emotie over de dood van Wagner verwerkt, - en Onno dacht: Adagio, Ada-Gio, Giove, Iuppiter, Zeus, 

Ada en de Oppergod: daar zat zij op het podium, rechts, onderhevig aan de wil van de dirigent’ 

(ibid.:165). Vervaeck wijst op het belang van deze verbinding tussen muziek en woord, en verwijst 

naar een ander citaat van Onno: ‘Het woord is de dag, de muziek de nacht (ibid.:172), ‘maar zoals 

dag en nacht bij elkaar horen, zo horen ook muziek en taal bijeen. Het zijn systemen die orde 

aanbrengen in de chaos’ (Vervaeck 1993:188). Ook wanneer Max door het zigeunerorkest tot in het 

diepste van zijn wezen getroffen wordt, kan Onno dit niet begrijpen: 

                                                           
52 Gezien in de grote context van het hele verhaal werpt dit citaat een interessant nieuw licht op de plotlijn van 
de Stenen Tafelen. 
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Het was Onno totaal vreemd wat er gebeurde, een muzikaal schandaal was het, liefst zou hij 
er onmiddellijk een eind aan maken, maar dat was natuurlijk uitgesloten. Aan de andere 
kant nam zijn affectie voor Max nog grotere proporties aan. Wat was dat voor man, die met 
een paar woorden een kitscherig strijkje in een achterafstraat veranderde in een ensemble, 
dat een Missa Solemnis voor de doden celebreerde? (ibid.:119). 

Wel blijkt zelfs hij, voor iemand die nauwelijks geïnteresseerd is in het medium, van meet af aan 

goed op de hoogte te zijn van verschillende muziekgerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld de 

biografische achtergrond van Gustav Mahler53 (ibid.:70-71). Daarnaast kent hij ook de 

Wagneriaanse helden Siegfried (ibid.:832) en Parsifal (ibid.:841-842), en duikt er ineens ‘een flard 

van de Matthäus Passion in hem [op], waarin Ada had meegespeeld: ‘Was dürfen wir weiter 

Zeugnis?’’ (ibid.:878). Onder invloed van Ada en Max zal Onno zich na een tijdje ook beginnen 

verdiepen in muziektheorie54, maar hij ziet hier niet dezelfde structurele schoonheid, zoals Ada, of 

het diep emotionele in, zoals Max – ook al blijkt hij er wel een talent voor te hebben55: ‘Om de 

muziek nader te komen, had hij [...] zich een leerboek over harmonieleer eigen gemaakt; wat ‘cis-

moll’ betekende hoefde niemand hem uit te leggen, maar ook dat had niet geholpen. [...] Wel had 

Onno ontdekt, dat hij over een absoluut gehoor beschikte’ (ibid.:165). Ada merkt op: ‘Onno kon haar 

tegenwoordig alles uitleggen over het pythagorische komma, of over il diavolo in musica, of waarom 

de mixolydische en de eolische toonladder elkaars spiegelbeeld waren, maar tot een observatie als 

die van Max zou hij nooit in staat zijn’ (ibid.:286). Wel schijnt hij op een manier de kracht van 

muziek, of toch de effecten die ze kan hebben op personen, te beseffen: ‘Je had een gunstige invloed 

op die gek. Dat kwam natuurlijk door de louterende werking der muziek’ (ibid.:148), en ‘Wie wel? 

De muziek stijgt uit boven alle wetten’ (ibid.:455). In tegenstelling tot Max en Ada ziet Onno in die 

muziek wel geen doorgang naar de wereld van de platonische ideeën (zie hierboven). 

4.2.3.2.4. Quinten 

Quinten heeft, net als zijn ‘vader’ Onno, niet zo’n hoge dunk van muziek. Zo is Max opgelucht te 

ontdekken dat ‘de alfa-achtige aard van [Quintens] interesses veel meer in Onno's richting [wees] 

dan in die van hemzelf. Dat muziek hem weinig leek te zeggen, bevestigde dat alleen maar; hij had 

zelfs geen geluidsinstallatie in zijn kamer’ (Mulisch 1992:642). Naast deze schijnbare desinteresse 

                                                           
53 Ook al laat hij zich ooit de woorden ‘Alle componisten zijn hysterisch’ gevallen (Mulisch 1992:178). 
54 Toch lijkt hij nog steeds meer oog te hebben voor taalkundige kwesties. Wanneer hij uitlegt welke naam hij 
zijn zoon gegeven heeft, vermeldt hij: ‘Om u de waarheid te zeggen ken ik eigenlijk niemand, die zo veel van 
talen af weet als ik. Dat is ook de reden, waarom ik mijn zoon niet Sixtus kon noemen. Niet omdat dat een 
beklagenswaardig interval is van drie-staat-tot-vijf, maar omdat die naam niet afkomstig is van “sextus”, het 
latijnse woord voor “zesde”, zoals iedereen denkt, maar van het griekse woord “xustos”, dat “gepolijst” 
betekent’ (ibid.:455). 
55

 Onno geeft regelmatig commentaar op de relatie taal en muziek: ‘Hoe komt u er bij?’ zei Onno. ‘Ik begrijp er 

ook niets van. Het woord is de dag, de muziek de nacht. Uw dochter [Ada] is een raadsel voor mij.’ (Mulisch 
1992:172). 
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lijkt Quinten op bepaalde vlakken toch wel naar muziek te neigen. Zo zal hij, net als zijn moeder, 

ervoor kiezen om een instrument op te nemen, meer bepaald een blokfluit: ‘Als hij ongestoord wilde 

lezen of op zijn fluit spelen, ging Quinten bij mooi weer soms aan de rand van het meertje zitten’ 

(ibid.:570). Wanneer Max en Sophia deze geluiden uit het bos horen komen, vindt Max dit 

‘ontroerender dan de aangrijpendste uitvoering van de mooiste symfonie door het beste orkest, en 

hij zag dat ook Sophia aan Ada dacht, maar het werd niet uitgesproken’ (ibid.:545). Ook schijnt 

Quinten te beschikken over een absoluut gehoor. Wanneer hij Ada’s cello tokkelt – net voordat hij 

het besef krijgt dat er iets groots staat te gebeuren – merkt hij: ‘Volgens hem was het een halve toon 

te laag. Met zijn blokfluit controleerde hij het: hij had gelijk, het was een as’ (ibid.:622). 

Waarschijnlijk kunnen we deze neiging tot muziek verklaren door te verwijzen naar Ada, die in haar 

zwangerschap speciaal voor het ongeboren kind cello speelde (zie hierboven). Daarnaast kunnen 

we dit ook verbinden met de opvoeding die hij van Max, een rabiaat muziekliefhebber, krijgt. Dit 

kunnen we zien in: ‘De wand, zo’n vijfendertig centimeter bij hem vandaan, wordt geleidelijk 

doorzichtig, zoals hij eens met Max en Sophia in het Holland Festival heeft gezien, bij een opera van 

Mozart, Die Zauberflöte, […]’ (ibid.:811). Hoe dan ook kunnen we stellen dat ook Quinten, net als de 

andere hoofdpersonages, op belangrijke momenten van zijn leven met muziek wordt 

geconfronteerd. 

4.2.3.2.5. Namen 

Zeer suggestief in De ontdekking van de hemel is het gebruik van muzikale namen. Quinten springt 

hiervan het meest in het oog, en verwijst duidelijk naar het zuivere muzikale interval van de kwint. 

In een gesprek met Proctor op Groot Rechteren verklapt Onno waarom hij ‘zijn’ zoon naar de kwint 

heeft genoemd, en niet naar het octaaf: 

‘Om [Ada] te eren wilde ik mijn zoon eerst Octave noemen: naar het eenvoudigste, volkomen 
consonante interval, waarop alle muziek is gebaseerd. Heeft u de pythagorese geheimen van 
dat eenvoudige één-staat-tot-twee al doorgrond?’ [...] ‘Maar bij de naam Octave verschijnt 
toch een type voor mijn geestesoog, dat ik niet graag als mijn zoon zou zien. Met een 
sierlijke, enigszins verwekelijkste wijsgeer op steltachtige reigerbenen en met een bloem in 
zijn knoopsgat, en niet de robuuste daadmens die mijn zoon moet worden, zoals ook ikzelf 
dat volgens iedereen in zo hoge mate ben. Dus heb ik van het volstrekt elementaire de stap 
gedaan naar het doortrapte twee-staat-tot-drie van de dominant. De reine quint!’ (Mulisch 
1992:454). 

Quinten is de kwint, het pythagorische interval naar de pure wiskundige verhouding 2:356. Ook Ada 

heeft een naam die impliciet naar muziek verwijst: ‘Op de vleugel sloeg [Ada] een a aan, de hogere d 

                                                           
56 Wanneer Onno, verbaasd om Proctors theorie dat God acht is, vraagt wat vijf (dus Quinten) dan betekent, 
krijgt hij het volgende antwoord: ‘‘Dat kan natuurlijk oneindig veel –‘ begon Proctor; maar het laatste woord 
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en dan weer de a. ‘Een poëtisch thema,’ knikte Max. ‘Jammer alleen, dat de m en de x niet op het 

toetsenbord staan. Die vind je alleen in de allerhoogste boventonen van een Stradivarius’’ (ibid.:91). 

Ada stelt dus de kwart voor, de zuivere pythagorische 3:4. Wanneer Max in benevelde toestand 

nadenkt over zijn beslissing om bij zijn vriendin Tsjallingtsje een kind te verwekken, denkt hij: 

‘Tsjallingtsje wist niets van al die dingen; misschien moest hij haar langzamerhand eens iets 

vertellen over de grootmoeder en de grootvader van het kind, dat zij van hem wilde hebben. Hoe 

zou het moeten heten? Octave? Octavia? Naar Onno's een-staat-tot-twee van het eenvoudigste, 

volkomen consonante interval?’ (ibid.:645). En later: ‘Hij stond op en dacht weer aan het kind, dat 

Tsjallingtsje van hem wilde. Natuurlijk: Octavia!’ (ibid.:652). Dit is een duidelijke verwijzing naar het 

octaaf, naar de verhouding 1:2. Onno’s en Max’ namen kunnen we niet linken aan muziek. Wanneer 

we echter de drie hierboven besproken intervallen (kwint, kwart en octaaf) met elkaar verbinden, 

krijgen we – niet toevallig – Pythagoras’ driehoek (1:2:3:4), waar Themaat het over heeft tegen 

Quinten:  

Als je een snaar aanstreek en je wilde vervolgens een octaaftoon van die toon horen, dan 
moest je de helft er van nemen, - de absolute harmonische samenklank van een toon en zijn 
octaaf werd dus bepaald door de allereenvoudigste verhouding 1:2. Bij de kwint was het 2:3 
en bij de kwart 3:4. Dat dat even simpele als onzegbaar fantastische 1:2:3:4 de basis was van 
de muzikale harmonie, en dat de hele muziekleer daaruit afgeleid kon worden, gaf Plato 
honderdvijftig jaar later zo'n schok, dat hij in zijn dialoog Timaeus een demiurg het 
bolvormige wereldgebouw liet scheppen volgens die muzikale wetten, inclusief de 
menselijke ziel (ibid.:616). 

Via de pythagorische tetractys (die ook terugkeert in het tweede ‘De profundis’ en tijdens Max’ grote 

ontdekking) worden Ada en Quinten rechtstreeks verbonden met de overkoepelende muzikale en 

metafysische dimensies van het verhaal. Het is echter eigenaardig dat geen enkele van de 

hoofdpersonages letterlijk naar het octaaf genoemd is – hier wordt enkel naar gehint door Max en 

Onno. Dit veroorzaakt een lege plek in de pythagorische driehoek. We kunnen dit echter wel 

interpreteren als de plaats van Onno en Max tezamen, die zichzelf ook altijd als ‘twee-eenheid’ en 

‘kosmische tweeling’ benoemen. Daarnaast zagen we hierboven dat ze allebei het plan opvatten om 

hun kind naar het octaaf te noemen. Uiteindelijk zijn het echter Onno en Max zelf die samen een 

octavische relatie vormen; ze zijn dezelfde en tegelijkertijd toch niet, en krijgen daarom samen de 

bovenste plaats in het tetractys. In deze manier van naamgeven en verbinden met de pythagorische 

driehoek zien we muziektheorie gereflecteerd in personages57/58. 

                                                                                                                                                                                            
verdween in een rochelende hoest die hem plotseling overviel. ‘Niet oneindig veel,’ corrigeerde Max. ‘Wel veel. 
Hoewel… misschien toch oneindig veel, ja.’’ (Mulisch 1992:455). 
57 Daarnaast is het wel eigenaardig dat Mulisch, die zich in De compositie van de wereld afzet tegen dit soort 
intervallen omdat ze arbitrair en niet universeel zijn (Mulisch 1980), hier wel die traditionele Westerse 
opdeling gebruikt. 
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4.2.3.3. Specifieke verwijzingen naar muziek 

Zoals gezegd, maakt Wolf een onderscheid op basis van op welke manier een muzikale intratekstuele 

verwijzing zich voordoet. Deze kan algemeen zijn (wanneer er verwezen wordt naar een algemene 

muzikale term of vorm), of specifiek (wanneer er verwezen wordt naar een welbepaald muzikaal 

werk, genre of componist). In dit korte hoofdstuk wordt even stilgestaan bij die laatste categorie – 

de algemene verwijzingen naar muziek werden reeds in andere hoofdstukken besproken. De 

ontdekking bevat een groot aantal specifieke verwijzingen naar muziek59. Deze werden opgenomen 

in de bijlagen. Wanneer we deze lijst grondig bekijken, vallen een aantal dingen op. Allereerst zien 

we zeer duidelijk dat het aantal specifieke verwijzingen per deel van de roman aanzienlijk verschilt: 

het eerste deel bevat een zeer groot aantal verwijzingen, de andere drie een heel pak minder. Dit 

kunnen we verklaren door de afwezigheid van Ada – die vanuit haar muzikantenperspectief op dit 

vlak uiteraard een dominante positie had. Ada bevindt zich vanaf ongeveer tweederde van het 

tweede deel in comateuze toestand. Dit gemis wordt gedeeltelijk, maar niet volledig, opgevangen 

door Max, die er, hoewel hij net als Ada over een bijzondere muziekkennis beschikt (zie hierboven), 

niet in slaagt om dezelfde hoeveelheid specifieke referenties op te wekken als in het eerste deel. Een 

tweede belangrijke opmerking die we kunnen maken is dat de klassieke muziek onbetwistbaar 

dominant is. ‘Populaire muziek’, aangegeven met het label POP in de lijst, is in De ontdekking 

nauwelijks aanwezig. Daarenboven bevinden deze populaire referenties zich nooit op het niveau 

van de personages (Wolfs ‘figurale’ thematisering), maar zijn ze steeds ‘narratoriaal’ 

gethematiseerd. Daarnaast vervullen ze enkel een ‘statische’ functie in het verhaal als elementen om 

een bepaalde sfeer of setting te thematiseren – een korte vermelding van een populair liedje of een 

genre van populaire muziek. Klassieke muziek wijkt hiervan op verschillende vlakken af. Klassieke 

verwijzingen zijn veel frequenter in de roman en komen op zowel het narratoriale niveau als op het 

figurale niveau voor (waar ze door personages op verschillende momenten genoemd of besproken 

worden). Daarnaast komen specifieke klassieke referenties, in tegenstelling tot populaire, voor in 

een veel uitgebreider spectrum van verschillende situaties, contexten en emoties. Het is ook 

opvallend dat veel van de populaire verwijzingen voorkomen in de hoofdstukken die zich op Cuba 

afspelen (in een poging om iets van de couleur locale te vatten), terwijl klassieke verwijzingen in zo 

goed als het hele boek aanwezig zijn. In de roman zelf wordt er door de personages zelf weinig 
                                                                                                                                                                                            
58 Het kan overigens geen toeval zijn dat de quasar MQ 3412 (een astronomische anomalie die Max ontdekt) 
dezelfde getallen bevat (zie ook Drees 1995).  
59 Voor een bespreking van op welke manieren ‘muziek’ als zogenaamde position-taking in het literaire veld 
geïnterpreteerd kan worden, verwijs ik naar Dorleijn 2007 en Meizoz 2004. Een bespreking van de muzikale 
verwijzingen van De ontdekking van de hemel volgens deze theorie valt buiten het bestek van deze 
masterscriptie. 
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onderscheid gemaakt tussen de twee. Toch uit Max op een bepaald moment zijn afschuw voor de 

muziek op een volksfeest: 

Door het rulle zand sjouwde hij omhoog, vond op het terras een deur die niet op slot was en 
kwam terecht in een uitbundig feest van jenever, bier en carnavalsschlagers. Op het podium 
zaten als boeren verklede hoempamuzikanten, met zwartzijden petten op hun hoofd en rode 
zakdoeken om hun hals, en het ergste van het ergste was aan de gang: een ‘polonaise’, 
waarbij de feestvierders in een slang voortbewogen onder de versiering, de handen op 
elkaars schouders (Mulisch 1992:378). 

Ook Themaat heeft zijn twijfels over wat er tegenwoordig met de muziek gebeurt: 

Wij hebben het hier nog betrekkelijk rustig, hier blaffen alleen de honden, maar in de stad is 
er niet meer aan te ontkomen, overal is muziek, tot in de liften en de w.c.'s; uit de auto's 
komt muziek en op de steigers heeft elke bouwvakker zijn draagbare radio aan, zo hard hij 
kan. Overal is het zoals het vroeger alleen op de kermis was. Maar al die harmonische 
muzieken bij elkaar vormen nu een kakofonie, waar Schönbergs relativistische dodekafonie 
niets bij was. En die alomtegenwoordige kakofonie is het, waar die nieuwerwetse 
kakofonische architectuur een uitdrukking van is. Die bom waar je het eens over had, 
Quinten, is ontploft (ibid.:620). 

Of zoals Van Swigchem het parafraseert: ‘het harmonieuze en de verplettering daarvan door het 

onmenselijk megalomane’ (Van Swigchem 1995:72). Naast deze twee citaten en een tiental 

specifieke referenties blijft moderne muziek in het boek op de achtergrond. Dit kunnen we uiteraard 

verklaren door het milieu waarin de hoofdpersonages zich bevinden, met een professioneel 

muzikante en een rabiaat muziekverzamelaar. Wel valt het op dat een voorliefde voor klassiek als 

‘vanzelfsprekend’ wordt beschouwd in dat gezelschap, waar iedereen op de hoogte lijkt te zijn van 

biografieën van componisten, hun voornaamste oeuvre, en de belangrijkste uitvoerders, ook al zijn 

ze, zoals Onno, niet meteen de allergrootste muziekliefhebbers. 

Een blik op welke verwijzingen er zoal voorkomen, verraadt een bijzonder grote 

vertegenwoordiging van de Romantische stijlperiode, met namen als Beethoven, Wagner, Bruckner 

en Mahler. Daarnaast is er ook aandacht voor een aantal post-romantische en modernistische 

componisten als Janácek en Stravinsky. Dit is begrijpelijk, aangezien de ‘grote emoties’ van die 

muziekstromingen ongetwijfeld aansluiting gevonden moeten hebben bij personages als Max en 

Ada (gezien de grote gevoeligheid en passie voor muziek van deze personages), maar leidt wel tot 

de vraag waarom de Barokmuziek niet uitgebreider vermeld wordt. De Barok was namelijk de 

periode waarin de muziek het meest als een op zichzelf staand kunstwerk werd beschouwd 

(culminerend in o.a. Bachs Wohltemperierte Klavier, een meesterwerk van mathematische muziek), 

wat – zoals we hierboven reeds zagen – toch wel Mulisch’ grootste argument is voor de superioriteit 

van muziek boven alle andere kunstvormen. Barokcomponisten zoals Bach en Purcell worden 

slechts af en toe vermeld. 
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4.2.3.4. Het motief ‘muziek’ in De ontdekking van de hemel 

4.2.3.4.1. Typologische kwesties 

In het gebruikte theoretisch kader in verband met motiefstudie in Deel II kwamen drie belangrijke 

termen naar boven: matrijs, motief en thema. De matrijs in De ontdekking van de hemel wordt hier 

bewust achterwege gelaten. Centraal in dit hoofdstuk staat muziek als motief, dat aan de hand van 

de tekst van Freedman uitgebreid zal worden geanalyseerd. Het is daarnaast ook mogelijk om te 

stellen dat ‘muziek’ in De ontdekking eveneens een thema is, waar de verschillende motiefinstanties 

uiteindelijk naar verwijzen. Muziek als thema wordt hieronder echter niet apart besproken; deze 

instanties werden verwerkt in de studie van het concept als motief. Daarnaast werd er hierboven 

een motiefinterpretatie geopperd die zowel de formeel-structurele kant als de semantische 

dimensie van dat literair element omvatte. Ik zal proberen deze structurele en psychologische 

interpretatie van het motief hieronder in stand te houden. 

4.2.3.4.2. Evaluatie van het motief ‘muziek’ in de roman 

In dit hoofdstuk volgt een bespreking van de ‘efficiëntie’ van het motief muziek in het boek, volgens 

de vijf criteria die Freedman in zijn theorie heeft voorgesteld (zie hierboven). 

4.2.3.4.2.1. Frequentie van het motief ‘muziek’ 

Een motief wint zoals gezegd aan kracht naargelang het vaker voorkomt in de tekst, en hoe 

extensiever deze individuele verwijzingen worden uitgewerkt. ‘Muziek’ is in De ontdekking van de 

hemel een zeer frequent voorkomend motief. In nagenoeg alle hoofdstukken, op een paar 

uitzonderingen na, zoals sommige hoofdstukken waarvan Onno het kernpersonage is, wordt er 

minstens één keer gediscussieerd over het medium, of komen er verschillende (al dan niet 

specifieke) verwijzingen voor naar muziek, die de lezer niet kunnen ontgaan. Zoals gezegd zien we 

wel een gestaag minderen van het motief in het derde en vierde deel van de roman, te verklaren 

door de afwezigheid van Ada en Max. 

4.2.3.4.2.2. Onwaarschijnlijkheid van het motief ‘muziek’ 

Een motief wordt efficiënter wanneer het ook voorkomt op plaatsen waar de lezer ze minder snel 

zou verwachten. In De ontdekking van de hemel komt muziek, zoals te verwachten valt, vaak voor op 

‘normale’ plaatsen: beschrijvingen van muziek in scènes, discussies over haar rol in de wereld, 

enzovoort. Ze komt echter ook af en toe impromptu naar boven op plaatsen waar ze minder 

vanzelfsprekend is. Het duidelijkst zien we dit in de metaforiek en beeldspraak die Mulisch gebruikt 
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om bepaalde ideeën of passages te intensifiëren60. Een goed voorbeeld hiervan zijn de bedscènes 

van Max en Ada, die bijna steevast van een muzikale beschrijving worden voorzien: ‘‘Langzaam,’ 

hijgde [Max], ‘langzaam…’ Hij zei het tegen zichzelf, want zij wilde niets liever. Traag bewogen hun 

lichamen over het bed, andante maestoso’ (Mulisch 1992:126 – eigen cursivering), en: ‘Alles verliep 

met de onverbiddelijke precisie van een variatie van Bach’ (ibid.:90). Tijdens de verwekking van 

Quinten op Cuba in de Atlantische Oceaan lijkt ook het water uit muziek te bestaan: ‘Opeens was er 

een syncope in het ritme van de golven: er kwam een snellere, hogere, die hen optilde en 

omverwierp’ (ibid.:233). Ook een van Max’ andere avontuurtjes wordt beschreven als een analyse 

van een muziekpartituur: ‘[B]egeleid door onophoudelijk gesteun en gekraak in de naburige hokken 

drongen zij verder door in de Grande Fugue, tantôt libre, tantôt recherchée. Om de laatste fugatische 

geheimen te ontsluieren, gingen zij vervolgens naar een posada [...]’ (ibid.:203). Andere voorbeelden 

zijn legio, en variëren sterk. Soms gebruikt Mulisch herkenbare beelden, die weliswaar tot het 

standaardtaalgebruik behoren, maar toch een duidelijk verband vertonen met muziek, zoals ‘Ach, 

onze Mozes… Daar raak je een gevoelige snaar’ (ibid.:16), ‘Elke keer als hij uit de doolhof via een 

poort of een nauw straatje op het plein van de heilige Marcus kwam, was dat als een paukenslag’ 

(ibid.:696) en ‘De bankier had een aanstekelijke, astmatische lach die resoneerde in de klankkast 

van zijn te zware lichaam’ (ibid.:575). Op andere plaatsen gebruikt hij dan weer fijnzinnige 

vergelijkingen en metaforen: ‘‘Dat klinkt naar de melodie van Wittgenstein,’ zei Onno’ (ibid.:133), 

‘Het begon op een zonnige zaterdagmiddag, de lente was met een grandioze spagaat uit de coulissen 

te voorschijn gesprongen […]’ (ibid.:62), en: 

Een vliegenplaag was er de hele zomer al geweest, maar nu waren de hete stenen van het 
plein plotseling overdekt door een zwart, zinderend tapijt, waar de zon op scheen en dat een 
gruwelijk zingen afscheidde, als van honderd cello's (ibid.:496). 

Daarnaast ook: ‘De drie zwaailichten waren aan blijven staan, de pulserende signalen moduleerden 

tot een wreed patroon, dat precies uitdrukte wat hij voelde’ (ibid.:324 – eigen cursivering) en 

‘Langzaam zakten zijn ogen dicht, terwijl het dreunen van de motoren veranderde in magistrale 

harmonieën van reusachtige orkesten…’ (ibid.:841). Wanneer Max ontdekt dat Ada misschien 

zwanger van hem is, in plaats van van Onno, denkt hij: ‘De harmonische drieklank, die hij met Onno 

en Ada had gevormd, was definitief veranderd in een dissonant accoord van een componist uit de 

school van Darmstadt’ (ibid.:292). Het lijkt haast of voor personen dezelfde regels gelden als voor 

muziek: ‘Een van hen was zonder twijfel een broer: even groot en zwaar als Onno, met eenzelfde 

gezicht, maar alles getransponeerd in het verzorgde en aangepaste’ (ibid.:293 – eigen cursivering). 

                                                           
60 Ook is er plaats voor een aantal muzikale grapjes: ‘Voor jou. Cadeau voor de coda’ (Mulisch 1992:80). In: ‘'Ik 
heb alle sleutels,' had hij eens met een knipoog gezegd, 'behalve muzieksleutels en die van Petrus.'’ (ibid.:501) 
herkennen we meteen opnieuw een verband tussen de muziek en de hemel. 
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Mensen worden dikwijls met muziek beschreven, van details als ‘‘En hoe komt het, dat je zo verstopt 

zit?’ vroeg zij met iets zangerigs in haar stem’ (ibid.:64), tot vergelijkingen met 

muziekinstrumenten61. Meestal gaat het dan om Ada’s cello: ‘Als haar cello had zij hem tussen haar 

benen’ (ibid.:93), en ook: ‘Zijn lichaam paste nauwkeurig in de welvingen van het hare, haar borsten, 

haar buik, als een muziekinstrument in zijn foedraal’ (ibid.:336). Het belang van Ada’s cello als 

submotief wordt hieronder ook nog uitgebreider besproken. Zelfs bepaalde plaatsen worden af en 

toe beschreven als waren ze door een klassiek componist neergeschreven op muziekpapier: 

Met de eerste oogopslag had Onno gezien, dat [in de kamer] niets stond of lag, zoals het 
toevallig was neergezet of terechtgekomen. (…) Die harmonische compositie strekte zich 
ongedwongen uit tot alles in de suite (ibid.:56). 

Meestal – en misschien niet toevallig – gaat het hier dan over Max’ studiekamer, die in schril 

contrast staat met die van Onno. Ook wordt de band tussen muziek en architectuur vaak 

geëxpliciteerd, zoals in ‘de wit-marmeren gevel met de twee in elkaar geschoven tempelfronten, 

harmonisch als een fuga’ (ibid.:696). 

Het feit dat muziek op deze manier gebruikt wordt om bepaalde ideeën (die niet meteen muzikale 

beeldspraak, verwijzingen of metaforiek verwachten) te intensifiëren, vergroot het effect van het 

muzikale motief aanzienlijk. Dit stuwt haar algemene zichtbaarheid in de roman met rasse schreden 

vooruit. 

4.2.3.4.2.3. Context van het motief ‘muziek’ 

Een motief wint ook aan kracht als het in belangrijke sleutelpassages en climactische scènes wordt 

vermeld. Muziek komt in De ontdekking van de hemel inderdaad voor op een aantal bijzonder 

belangrijke en plotbepalende passages.  

Ada schrijft een belangrijke functie toe aan muziek: ‘Met haar gedachten was zij bij het 

sprookjesachtige feit, dat zij hier nu was omdat zij cello kon spelen: auf Flügeln des Gesanges had de 

muziek haar naar deze plek in de zee gedragen, - als haar moeder haar eens kon zien!’ (Mulisch 

1992:232). Het is de muziek die haar leven heeft gestuurd. En inderdaad, wanneer Max en Ada in 

het Cubaanse water op het punt staan om Quinten te verwekken, lezen we: ‘Hij sloeg zijn rechterarm 

om haar middel, nam haar rechterhand in zijn linker en drukte haar tegen zich aan. ‘La valse…’’ 
                                                           
61 Ook het omgekeerde vinden we terug in de roman. Wanneer Quinten voor het eerst naar Ada’s cello kijkt, 
wordt die laatste expliciet vergeleken met een mens: ‘Ofschoon hij wist dat het instrument er in zat, was de 
aanblik toch een schok voor hem. Mat en stoffig lag het achterover in het donkerrode fluweel, waarvan de 
randen door motten waren aangevreten. Het had de vorm van een mens, met brede heupen, een taille en een 
bovenlichaam met schouders; aan het uiteinde van de lange hals vormden de schroevenkast en de krul een 
klein hoofd, als dat van een struisvogel. De symmetrische klankgaten aan weerszijden van de kam leken op de 
afdrukken van voeten. Voorzichtig nam hij het uit de kist, - op de bodem was de bekleding vrijwel volledig 
weggevreten, - en plechtig droeg hij het naar zijn bed. Hij ging er naast zitten, als naast een mens, en stil bleef 
hij er naar kijken. Misschien was het wel meer zijn moeder dan zijn moeder nu was’ (Mulisch 1992:621). 
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(ibid.:232). Dan ziet ze een fel licht aan de hemel, en het wonder is geschied: Quinten – de 

onbetwiste kern van De ontdekking – wordt verwekt. Wanneer Onno in een kathedraal wacht op een 

beslissing van zijn politieke collega’s, weerklinken ineens de diepe klanken van het orgel:  

[K]ort daarop dreunde achter hem Bachs even onzichtbare variatie op het koraal Vom 
Himmel hoch da komm' ich her uit de roerloze pijpen. Onno draaide zich even om: het 
orgelfront deed hem denken aan de opengesperde muil van een baleinwalvis, die hem in de 
rug aanviel. Hij voelde zich volledig misplaatst [...] (ibid.:583). 

Onmiddellijk daarna krijgt hij telefoon dat zijn vriendin Helga neergestoken is door 

jeugdcriminelen, en neemt hij de beslissing om te vluchten naar Rome, waarnaar Quinten hem later 

zal volgen om zijn taak als Wetnemer op te nemen. Ook Quinten krijgt vlak voor een beslissend 

moment te maken met muziek. Na het uitzonderlijke gesprek over muziek met Themaat, onderzoekt 

hij in zijn kamer de cello van zijn in coma liggende moeder. Wanneer hij de a-snaar tokkelt, en 

vervolgens dezelfde snaar, maar met zijn vinger halverwege, hoort hij een toon en een octaaftoon, 

en denkt onmiddellijk – net als Max: ‘Toen hij dezelfde as [=la mol] hoorde, die tegelijk niet dezelfde 

as was, richtte hij op en keek met een extatische lach om zich heen. Het was waar! Pythagoras! 

Plato! Hij had een klank uit het midden van de wereld opgevangen!’ (ibid.:622). Het horen van het 

oerfenomeen roept bij Quinten – net als bij Max en Mulisch zelf – een eureka-gevoel op, en meteen 

daarna denkt hij: ‘Hij wist plotseling zeker dat hij was voorbestemd voor iets ontzagwekkends – het 

was of hij een boodschap had gekregen, een opdracht tot iets waartoe alleen hij in staat was!’ 

(ibid.:622)62. Muziek is ook hier dus de katalysator voor een grootse gebeurtenis – misschien wel de 

grootste van heel de roman: Quintens ‘opdracht’ komt na zestien jaar wachten eindelijk naar de 

voorgrond. Wanneer Max, net voor hij ‘de hemel ontdekt’, naar Westerbork rijdt, ‘luisterde hij naar 

Schuberts Unvollendete, onder Böhm. Nog steeds was het onverwoestbaar mooi, maar wel kende hij 

elke noot er van, zoals langzamerhand van bijkans alle muziek’ (ibid.:633). Hier kan de muziek 

gezien worden als een subtiel inleiden van iets groots: luttele uren later zal Max zijn grote 

ontdekking over muziek en de kosmos doen, die hem zijn leven zal kosten. En inderdaad, net voor 

hij getroffen wordt door de meteoriet die de engelen op hem afstuurden, duikelt de muziek, die voor 

hem altijd zo ongrijpbaar maar zo belangrijk was, nog een allerlaatste keer zijn hoofd in: ‘Het huis 

was donker, stil lag de tuin in het maanlicht. Janácek, dacht hij. Ein Märchen’ (ibid.:652). Ook in een 

van de allerlaatste, en tegelijkertijd meest climactische, momenten van het omkaderde verhaal, de 

terhemelopneming van Quinten en de vernietiging van de tien geboden, toont de muziek zich 

opnieuw aan de lezer, zelfs na de relatieve afwezigheid van het motief in het vierde deel: ‘Langzaam 

                                                           
62 Drees wijst op het feit dat dit wel degelijk de bedoeling van de engelen was: ‘Hier is de ontdekking van het 
octaaf overeenkomstig het plan van de engelen: Quinten mag, ja moet die boodschap horen, en zo een 
vermoeden krijgen van de diepste werkelijkheid’ (Drees 1995:37). 



61 
 

spreidt hij zijn armen, legt zijn hoofd in zijn nek en ziet de arabesken op de binnenkant van de 

koepel: een netwerk van ontelbare, in elkaar gevlochten  cijfers 8’ (ibid.:890). De acht verwijst 

natuurlijk naar het muzikale octaaf, volgens Mulisch de basis van de opbouw van de wereld. 

Hiermee kunnen we opnieuw het citaat uit De compositie, dat hierboven reeds vermeld werd, 

verbinden: ‘In alle tijden en windstreken wordt op de hoogtepunten van het leven en bij de dood in 

de eerste plaats muziek gemaakt’ (Mulisch 1980:345). 

Muziek komt, zoals hier beargumenteerd, dus ook (en misschien het meest memorabel) voor op 

belangrijke passages63 en in climactische scènes van het boek, wat opnieuw haar zichtbaarheid (en 

dus haar efficiëntie) gevoelig doet stijgen. 

4.2.3.4.2.4. Coherentie van het motief ‘muziek’ 

Hoe samenhangender alle instanties van een motief zijn, hoe efficiënter het motief wordt. Muziek in 

De ontdekking van de hemel voldoet ook aan dit criterium. Alle aspecten van het muzikale spectrum 

komen in de roman namelijk uitgebreid aan bod. Allereerst kunnen we verwijzen naar het trio dat 

Ada, Onno en Max vormen, en dat hierboven reeds uitgebreider besproken werd: elk van deze 

personages heeft een eigen perspectief op de productie en beleving van de kunstvorm. Ada 

representeert als professioneel celliste het perspectief van de muzikant. Max stelt dan weer het 

emotieve aspect van het medium voor: hij wordt het diepst getroffen door het luisteren en bezit een 

uitgebreide encyclopedische kennis. Onno zweeft hier een beetje buiten, met een grote interesse 

voor muziektheorie, maar met nauwelijks oor voor haar beleving. Samen vormen ze volgens Max 

een ‘harmonische drieklank’, en weten ze volgens Ada ‘pas samen alles’. De talloze discussies over 

de rol van muziek versterken dit beeld alleen maar: tijdens de gesprekken worden zeer diverse 

aspecten van de kunst besproken, zoals haar rol in het universum, haar relatie tot andere 

kunstvormen, biografische gegevens van componisten, enzovoort. In de roman is ook een grote 

hoeveelheid muzikale verwijzingen te vinden: referenties aan grote werken uit het 

orkestrepertorium (variërend van vroege kerkelijke tot hedendaagse klassieke muziek), solo-

cellostukken, klassieke muziekgenres, maar ook (enkele) referenties aan populaire muziek, zoals 

Little Richard en The Rolling Stones. Het motief muziek in De ontdekking van de hemel is erg divers, 

maar vertoont toch grote algemene trekken. Zo lijken de belangrijkste van de vele verwijzingen 

eenzelfde lijn te vormen van context en belang, en lijkt het geheel van discussies en meningen over 

muziek een divers, maar coherent continuum te vormen. 

                                                           
63 Zoals Mulisch in De compositie reeds zei: ‘In alle tijden en windstreken wordt op de hoogtepunten van het 
leven en bij de dood in de eerste plaats muziek gemaakt’ (Mulisch 1980:345). 
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4.2.3.4.2.5. Gepastheid van het motief ‘muziek’ 

Volgens Freedman wint een motief (enkel als het symbolisch gebruikt wordt) ook aan kracht 

wanneer het ‘gepast’ is voor wat het symboliseert. Dit is uiteraard een uiterst subjectieve kwestie, 

waarvoor weinig objectieve argumenten aan te halen zijn. Alvorens ik me echter aan een poging 

waag,  moet de ‘functie’ van het motief als symbolisch element eerst achterhaald worden. Dit doe ik 

in het hoofdstuk hieronder, waarin ik tevens de vraag naar ‘gepastheid’ recapituleer.  

4.2.3.4.3. Een interpretatie van het motief ‘muziek’ 

Zoals Freedman zei, is het mogelijk (maar niet verplicht) dat een motief een symbolische functie 

vervult; met andere woorden: het geheel van verwijzingen wijst als geheel op een diepere en 

complexere betekenis. De motievencluster moet geabstraheerd worden om het thema eruit te 

distilleren. Om de precieze symboliek van muziek in De ontdekking te kunnen omvatten – als ze er 

een heeft –, moeten we dan ook proberen om een zo ruim mogelijk beeld te krijgen van haar 

verschillende functies in het verhaal. Traditioneel wordt muziek geassocieerd met vergankelijkheid 

en veranderlijkheid, zoals we lezen bij Cooper: 

Heilige muziek is een symbool van de natuur in haar vergankelijke en steeds veranderende 
aspect; muziek is relatief, maar bevat een onderliggende realiteit, het absolute. [...] 
Muziekinstrumenten verwijzen naar gelukzaligheid; [...] veel van de snaarinstrumenten 
vertegenwoordigen de vrouwelijke vorm64 (Cooper 1978:135). 

Graag zou ik aan deze kenmerken het ‘goddelijke’, dat in het boek alomtegenwoordig is, willen 

toevoegen. In De ontdekking van de hemel worden muziek en het metafysische na wederzijds contact 

namelijk met elkaar geassocieerd, en beïnvloeden ze elkaar op verschillende niveaus. Argumenten 

die deze stelling ondersteunen zijn legio. Het eerste is de ‘plaats’ die muziek toebedeeld kreeg in het 

universum van de roman, zoals hierboven besproken. Ze werd geassocieerd met de wereld achter 

de werkelijkheid, waar zowel de pure meetkundige figuren van Pythagoras als de Ideeën van Plato 

zich bevinden. Gezien dit ook de plaats is van waaruit de engelen opereren65, is het makkelijk om 

een lijn te trekken van deze bovenmenselijke wezens naar de muziek66. Dit argument wordt 

versterkt door zowel Mulisch’ citaat uit Grondslagen (zie ‘Contextuele verwijzingen’) en heel De 

                                                           
64 Zie ook ‘Onwaarschijnlijkheid van het motief ‘muziek’’ hierboven en ‘Ada’s cello’ hieronder. 
65 Ook de personages van de roman verwijzen hiernaar: ‘Het wachten was blijkbaar op een bevel uit de wereld 
van het goede, schone en ware: dat het moment van de onherroepelijkheid was aangebroken’ (ibid.:457). 
Schouten wijst ook op Onno’s link tussen Mozes en muziek (zie hierboven – 4.2.3.2.3.) als een argument voor 
deze bevoorrechte positie van muziek. 
66 Muziek zou op die manier geïnterpreteerd kunnen worden als een signaal van een ‘vermenging’ tussen deze 
twee werelden, waar ook Häring het over heeft: ‘De vermenging tussen een hoger plan en een contingent, 
wereldlijk gebeuren lijkt de oorzaak te zijn voor alle buitengewone, mooie, verschrikkelijke, plausibele en 
onbegrijpelijke gebeurtenissen. Het lijkt alsof de schrijver bewust telkens opnieuw wonderlijke 
gebeurtenissen in de gang van het verhaal heeft rondgestrooid. Zo blijft het besef van de grote samenhangen 
wakker’ (Häring 1995:114). 
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compositie van de wereld (zie hierboven)67, waarin de muziek een gelijkaardige plaats wordt 

toegekend. In De compositie in het bijzonder wordt de muziek ook expliciet verbonden met religie 

(aangezien de primaire emotie die kunst – en muziek in het bijzonder – opwekt, het eureka, op 

dezelfde plaats in de canon staat als het godsbesef). Wanneer we deze lijn doortrekken, kunnen we 

stellen dat de aanwezigheid van muziek in het boek verwijst naar wat Mulisch in Grondslagen zei: 

‘De hermetische onderwereld en de mathematisch-muzikale bovenwereld liggen dichter bij elkaar 

dan bij deze wereld hier. Verbonden zijn zij door Orpheus’ snarenspel en gezang’ (Mulisch 1987:39). 

Op die manier kunnen we muziek in De ontdekking interpreteren als een ‘raam’ tussen het 

hermetische, onderbewuste van het nu en het transcendentale van het eeuwige, waar nu en dan iets 

uit beide richtingen door het verdwijnpunt lijkt te dringen. Aan de ene kant zien we dit aan Max’ 

grote ontdekking, die hem een glimp verschaft van wat zich ‘achter’ het universum bevindt: ‘was het 

wezen van de wereld muziek?’ (Mulisch 1992:650), wat hem uiteindelijk het leven kost. Ook 

wanneer Quinten ter hemel wordt opgenomen, zien we dit terugkomen: ‘Langzaam spreidt hij zijn 

armen, legt zijn hoofd in zijn nek en ziet de arabesken op de binnenkant van de koepel: een netwerk 

van ontelbare, in elkaar gevlochten  cijfers 8, (…)’ (ibid.:890). Aan de andere kant horen de talrijke 

interferenties van de engelen (die ze bespreken in de intermezzo’s) thuis, zoals die bewuste 

meteoriet: ‘Neem dat einde van Max Delius – was dat niet een erg draconische maatregel?’ ‘Wat wilt 

u? Hij stond op het punt ons te ontdekken!’ ‘Hij stond op de drempel, dat ontken ik niet, hij loerde 

als het ware al door het sleutelgat [...]’ (ibid.:673). Muziek is de stof tussen het vlak van het tijdelijke 

en dat van het eeuwige, de brug tussen de wereld van Plato en die van Onno. De beruchte bioloog en 

etholoog Richard Dawkins argumenteert in zijn boek God als misvatting dat het creationistische 

argument van de schoonheid (‘Als er geen God is, hoe verklaar je dan het Schone?’) een waardeloos 

argument voor een godsbewijs is (Dawkins 2006). In De ontdekking van de hemel is het net 

omgekeerd: de muziek is één van de enige dingen die nog steeds een verband heeft met een ‘hogere’ 

en ‘diepere’ werkelijkheid. Vervaeck verwoordt het zo: ‘In Platonische termen, maken de muziek en 

de taal het mogelijk achter de schimmen in de grot de eeuwige ideeën te zien’ (Vervaeck 1993:188). 

Deze interpretatie kunnen we gebruiken om verschillende elementen van het boek in een nieuw 

daglicht te zien. Max Delius bijvoorbeeld wordt via de muziek geconfronteerd met zijn ouders, die, 

onder invloed van de hele technologische ontwikkeling die leidde tot Auschwitz, omkwamen. Max 

                                                           
67 Met in het bijzonder dit citaat uit De compositie, waarvan we heel wat componenten opnieuw zien opduiken 
in De ontdekking: ‘Omdat de muziek berust op de primaire harmonie als het absolute eureka, waardoor alle 
kunstwerken pas kunstwerken worden, is de muziek de kunstigste van alle kunsten. Alleen zij kan de diepste 
emoties oproepen en tegelijk het helderste, beeldloze eureka blijven. In alle tijden en windstreken wordt op de 
hoogtepunten van het leven en bij de dood in de eerste plaats muziek gemaakt’ (Mulisch 1980:345). 
 



64 
 

doorziet hierdoor een diepere laag van de werkelijkheid waar mensen geen grip op hebben. Ook het 

voorkomen van muziek op grote sleutelmomenten van het verhaal, emotionele passages (die we 

misschien kunnen zien als momenten waarop er van boven af door de engelen wordt ‘ingegrepen’ in 

het leven van de protagonisten), en de talrijke (en zeer verscheidene) ideeën waar muziek in het 

boek mee geassocieerd wordt, zoals vrouwen, seksualiteit en de dood, draagt bij tot deze 

interpretatie. De situatie staat echter op het punt om te veranderen. De Dekaloog wordt uitgewist68, 

het goddelijke in de historische octaviteit van de mensheid krimpt ineen, en dit heeft een effect op 

de mensheid – zowel op haar religie- als muziekbeleving. Als Quinten en Onno op het punt staan om 

de Stenen Tafelen te vinden, en ze ergens in de verte patergezangen horen, gaan Quintens gedachten 

de vrije loop: 

Met gesloten ogen, dichtgedrukt door de duisternis, luisterden Onno en Quinten naar het 
dunne gregoriaans, dat als een zilveren spinneweb in de ruimte hing. Voor Onno ging er een 
wanhopige eenzaamheid van uit, een metalen vrieskou, die door een kier regelrecht uit de 
middeleeuwen naar binnen leek te stromen, - maar voor Quinten riep het door zijn 
harmonische eensgezindheid het beeld op van tien of vijftien mannen, die bij een schipbreuk 
ten onder gingen maar elkaar tot het laatst toe vasthielden. De psalmen, die de nacht 
mogelijk moesten maken, werden alleen even onderbroken door een kort kapittelgebed 
(ibid.:805). 

Hieruit blijkt een enorm gevoel van ontreddering; het schip zinkt, de kapitein is dood, en er is 

nergens redding te bespeuren. Toch zien we hierin misschien ook een zeker gevoel van hoop, een 

vasthouden aan een tijd waarin, zoals Themaat zegt, ‘de bom’ nog niet ‘ontploft’ was (ibid.:620). Dit 

zien we terugkomen in de passage over muziek als beeld van de hoop, die als motto voor deze 

masterscriptie werd gebruikt. Zoals Schönberger zegt: ‘Ook Mulisch gelooft in de reinigende kracht 

van muziek. De enige hoop die hij bij de voltooiing van de historische octaviteit van de mensheid de 

wereld nog laat, is de kunst’ (Schönberger 1986:41). 

Wanneer we hierna de onderzoeksvraag van hoofdstuk 3.8.3.4.2.5. recapituleren (de ‘gepastheid’ 

van het motief muziek voor het thema dat ze symboliseert), kunnen we tot deze conclusie komen: 

hierboven zeiden we dat we muziek kunnen interpreteren als het rechtstreekse verband tussen de 

tanende hemel en de wereld van de mensen, en dit op verschillende niveaus. Aangezien de hemel 

wordt omschreven als ‘de wereld van het goede en het schone’, en Mulisch zowel in contextuele 

teksten als in De ontdekking van de hemel de muziek op een sokkel zet als ‘allergrootste van alle 

                                                           
68 Volgens Aertsen moet dit met een korrel zout worden genomen: ‘De terugname van het testimonium is 
daarom een veelzeggende symbolische daad, maar de consequentie ervan kan niet zijn dat Lucifer van nu af 
vrij spel heeft, dat ‘de hel zal losbreken op aarde’. De retributie van de Decaloog is niet gelijk aan het 
ontnemen van een zedenwet en een moreel (ge)weten aan de mens. Daarvoor zou men de mens zelf moeten 
liquideren’ (Aertsen 1995:92). 
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kunsten’, kunnen we stellen dat ‘muziek’ als motief bijzonder gepast is. Geen enkel ander motief zou 

eenzelfde effect kunnen bereiken. 

4.2.3.4.4. Twee submotieven 

In deze sectie zullen twee submotieven aan bod komen die zich onderscheiden van de andere, meer 

generische instanties van het muziekmotief door hun speciale functie als leidmotief: ze komen 

regelmatig opnieuw voor, en hebben een welbepaalde betekenis voor één of meerdere van de 

personages.  

4.2.3.4.4.1. Ada’s cello 

Eén van deze twee bijzondere instanties van het muziekmotief die aanzienlijk meer aandacht 

krijgen in de romantekst, is de cello van Quintens moeder, Ada69. Dit instrument is naast Max’ 

vleugelpiano één van de enige twee specifieke muziekinstrumenten die in de roman grondiger 

uitgewerkt worden dan een singuliere verwijzing. Het bijzondere aan deze cello is dat we hem als 

leidmotief kunnen interpreteren, een specifiek motivisch element dat rechtstreeks te verbinden valt 

met Ada zelf. Zo wordt haar personage letterlijk geïntroduceerd via haar cello: ‘Of [is het beeld van 

de hoop] de jonge vrouw, die naar de repetitie haar cello in zijn kist vlijt en het deksel sluit? Zij 

neemt de uit elkaar gevallen partituur van de muziekstandaard en rangschikt de bladen, tot het 

titelblad netjes bovenop ligt: Pohádka’ (Mulisch 1992:72). Deze innige verbondenheid tussen 

instrument en muzikante zal in de rest van het verhaal zeer regelmatig terugkomen, en is uiteraard 

direct gelinkt aan Ada’s muziekvisie, zoals hierboven besproken. Wanneer ze voor diefstal wordt 

aangehouden in het grootwarenhuis, springen haar gedachten onmiddellijk naar haar instrument: 

‘Toen het instrument dichtklikte om haar polsen, was haar eerste gedachte hoe zij nu nog cello kon 

spelen. De ruimte tussen haar handen was zelfs niet voldoende voor een ukulele’ (ibid.:259). Ook 

Oscar Brons, haar vader, bevestigt dit: ‘Schaatsen, pats, iemand schaatste over haar hand, rang, 

pezen doorgesneden. Gelukkig was het haar rechterhand. Ik moet er niet aan denken wat er van 

haar was geworden, als zij geen cello meer had kunnen spelen’ (ibid.:172). Zelfs haar contact met 

anderen lijkt in het teken te staan van haar instrument: ‘Als haar cello had zij [Max] tussen haar 

benen, (…) (ibid.:93)’. Wanneer ze net zwanger is, associeert ze de vroege zwangerschapskwaaltjes 

ook meteen met haar cello: ‘Zij had een pijnlijk gevoel in haar borsten – natuurlijk omdat zij haar 

houding achter de cello weer had laten verslappen; dat was haar fout vanaf haar eerste lessen, toen 

zij zes jaar was’ (ibid.:254). Dit verband tussen mens en instrument wordt nog extra benadrukt door 

een voortdurende vergelijking tussen instrumenten (en foedralen), en de vorm van het menselijk 

                                                           
69 Het feit dat Ada cello speelt, en niet pakweg fagot, is uiteraard een duidelijke verwijzing naar Pythagoras’ 
snaren. 
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lichaam70, zoals bijvoorbeeld in: ‘[...] Ada’s cello: op twee rechte stoelen, die naast zijn bureau met de 

voorkanten naar elkaar toe stonden, lag het foedraal als een lichaam op een ledikant’ (ibid.:396). 

Andere voorbeelden werden hierboven reeds besproken. 

In het begin van het boek daalt Ada ‘met de cellokist als een sarcofaag in haar armen [...] de trap af 

naar de straat’ (ibid.:75), en voorspelt hiermee reeds het lot dat haar te wachten staat. En 

inderdaad, pas vanaf Ada’s ongeluk (en haar daarop volgende comateuze toestand) komt de ware 

functie van de cello als leidmotief naar boven, die nu niet enkel met Ada zelf wordt geassocieerd, 

maar ook met de dood (zoals gezegd wordt muziek ook steeds als vanitassymbool met 

vergankelijkheid geassocieerd): ‘Onno hoorde het zichzelf zeggen, - en tegelijk zag hij Ada’s roerloze 

gezicht op het kussen, de gruwelijke sonde in haar neus, en hoe hijzelf vanmiddag in hun stille huis 

minutenlang naar haar cello had zitten kijken, als naar een grafsteen’ (ibid.:341). Ook Max 

associeert Ada’s cellokist met de dood: ‘Maar daar was vervolgens niemand meer. Als hij de deur 

achter zich dichtgetrokken had, werd hij ontvangen door een stilte die leek uit te gaan van twee 

kisten: Ada’s cellokist in zijn werkkamer en de chinese kamferkist in zijn slaapkamer, waarin hij 

haar kleren had opgeborgen’ (ibid.:468). Hier lijkt het foedraal haast een doodskist. Wanneer Max 

aan Ada terugdenkt, gebeurt dat vrijwel uitsluitend met vermelding van de cello, zoals in ‘Het beeld 

van Ada verscheen voor zijn ogen, de cello tussen haar gespreide benen’ (ibid.:649), ‘[...] terwijl 

vergeelde beelden als voorbijwaaiende herfstbladeren door zijn herinnering stoven: bij haar ouders 

thuis in de opkamer, de cello tussen haar benen, die vingertoppen op de snaren, in naakte 

kleermakerszit tegenover hem op zijn bed, met haar benen om zijn heupen in de warme, nachtelijke 

zee...’ (ibid.:631), en: (…) – dat was die allereerste dag, besefte Max plotseling, toen hij Ada uit 

antiquariaat Lof der Zotheid had geplukt. Hij zag haar weer achter haar cello zitten, musicienne du 

silence, haar vader met verf op zijn gezicht, - en later: ‘Wees voorzichtig, doe me geen pijn…’ 

(ibid.:311). Wanneer Max en Onno haar bezoeken in het hospitaal, wordt ze door hen alweer 

geassocieerd met haar instrument: ‘Op hetzelfde moment als Onno nam [Max] Ada’s hand in de 

zijne: Onno die waarmee zij de snaren had bestuurd, hij die waarmee zij de strijkstok had 

vastgehouden. Allebei voelden zij dat de hand, ofschoon warm, een ding was geworden’ (ibid.:358). 

Wanneer Max in gedachten verzonken naar Ada’s cello kijkt, lijkt het haast alsof die cello, veel meer 

dan haar persoonlijkheid, haar essentie uitmaakte: ‘Hij keek naar de snaren, waarover haar vingers 

hadden gegleden, naar de zijbanden, die zij tussen haar dijen had gehad, - alles bewaarde meer 

herinneringen aan haar dan zij aan zichzelf’ (ibid.:621). Ook tijdens concerten komen diezelfde 

                                                           
70 Dit is echter niet alleen het geval bij Ada’s cello. Ook Marijkes klarinetkoffertje wordt op een gelijkaardige 
manier behandeld: ‘Toen [Max] haar vertelde [over Ada’s ongeluk], trok de kleur uit haar gezicht en met twee 
armen klemde zij het foedraal tegen haar borst, als een kind dat beschermd moest worden’ (ibid.:340). 
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gevoelens naar boven: ‘Dol was op het idee gekomen, het tweede deel van het celloconcert van 

Dvorák te laten spelen71, wat Ada nog aanweziger deed zijn dan wanneer zij aanwezig was geweest. 

Het was Max of de muziek het enige was dat bewoog in de zaal’ (ibid.:346).  

De cello is niet enkel interessant als leidmotief dat rechtstreeks verbonden is met Ada. Hij vervult 

ook een belangrijke sleutelfunctie op verschillende momenten in het verhaal. Het is het geluid van 

deze cello dat Max ervan zal overtuigen om in antiquariaat Lof der Zotheid Ada aan te spreken, wat 

de hele driehoeksrelatie die het hele eerste derde van het boek zal beheersen tot stand brengt die 

uiteindelijk zal leiden tot de geboorte van Quinten, en op die manier een dominante rol zal 

uitoefenen op De ontdekking. Ook ontvangt Quinten zijn ‘opdracht’ door op zijn moeders cello een 

octaaf te spelen: ‘Hij keek naar het foedraal met zijn moeders cello. Nu wist hij het zeker. Hij ging 

weg. Hij ging zijn vader zoeken’ (ibid.:658). Ook voor Ada zelf lijkt het alsof haar cello aan de basis 

ligt van de gebeurtenissen in De ontdekking van de hemel: ‘Met haar gedachten was zij bij het 

sprookjesachtige feit, dat zij hier nu was omdat zij cello kon spelen: auf Flügeln des Gesanges had de 

muziek haar naar deze plek in de zee gedragen, - als haar moeder haar eens kon zien!’ (ibid.:232). 

De aanwezigheid van muziek op sleutelmomenten van de roman werd hierboven reeds aangeraakt. 

4.2.3.4.4.2. Janáčeks ‘Sprookje’ 

De voortdurende predominantie van een tweede submotief, het Sprookje van de Tsjechische 

componist Leoš Janáček, is moeilijker te duiden. Het gaat om een werk voor cello solo en 

pianobegeleding, en vindt, net als Ada’s cello, voortdurend zijn weg naar de oppervlakte van de 

verhaaltekst. Het werk wordt het eerst geïntroduceerd door Ada, die op de dag dat ze voor het eerst 

Max zou ontmoeten het stuk oefent in het antiquariaat van haar ouders: ‘Zij neemt de uit elkaar 

gevallen partituur van de muziekstandaard en rangschikt de bladen, tot het titelblad netjes bovenop 

ligt: Pohádka’ (ibid.:72). Vanaf dan zal het werk verschillende keren terugkomen. Wanneer Max de 

celloklanken tot buiten hoort, dwingen ze hem haast om naar binnen te gaan: ‘Max deed de 

winkeldeur open, en zonder de klink los te laten stokte hij. Luisterend stak hij zijn wijsvinger op. 

‘Janáček,’ zei hij na een paar seconden. ‘Dat is geen plaat. Daar zit iemand te spelen’’ (ibid.:77). ‘‘Ik 

wil een boek kopen,’ zei hij, ‘maar er kwam niemand. Dus heb ik jou maar afgeluisterd. Ein Märchen’’ 

(ibid.:79). Vanaf dan wordt Janáčeks stuk symbool voor de relatie tussen Ada en Max. Het is meteen 

ook hun eerste gespreksonderwerp. Ada zegt: ‘(…) en zo wandelde zij nu plotseling tot haar eigen 

verbazing door de stad, met een wildvreemde koutend over Janáček’ (ibid.:82). Later op een concert 

speelt ze het werk opnieuw, en heeft het een enorm effect op de muziekgevoelige Max: ‘Ada, nu in 

                                                           
71 Niet toevallig zijn erg veel van de klassieke werken die in De ontdekking van de hemel vermeld worden, 
stukken voor cello en piano of cello en orkest. Zie ook ‘Specifieke referenties aan muziek’. 
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spijkerbroek en een wit overhemd uit Max’ garderobe, nam de cello tussen haar benen en ordende 

de partituur, - zij zette de strijkstok op de snaren, keek Bruno aan, hief haar hoofd voor de inzet… 

Janáček. Meteen bij de eerste klanken was het Max alsof er een scheur viel in al dat politieke en 

tijdelijke hier, een spleet, waardoor iets eeuwigs zichtbaar werd – alsof hij zich omdraaide in Plato’s 

grot. Onno had gelijk met zijn opvatting over de muziek, zij was niet van deze wereld (ibid.:109)’. 

Ook op Cuba brengt Ada Ein Märchen opnieuw: ‘Zij speelden Saint-Saëns’ Allegro appassionato, 

gevolgd door Janáčeks Sprookje, en alles ging goed’ (ibid.:205). Wanneer Ada echter van het toneel 

verdwijnt na haar ongeluk, blijft het cellostuk dienen als een soort van psychologische band tussen 

de twee, zoals in: ‘Hij schonk Sophia en zichzelf nog eens in en keek naar zijn puntenslijper, die op 

tafel lag. Ein Märchen. Daar zat hij nu in die opkamer, waar hij Ada voor het eerst had gezien, en 

even later haar moeder’ (ibid.:353). Later, wanneer Ada reeds lange tijd in coma ligt, lijkt het stuk 

ook onafhankelijk van haar te verschijnen. Zo denkt Max net voor hij door de meteoriet wordt 

getroffen, opnieuw aan het werk: ‘Het huis was donker, stil lag de tuin in het maanlicht. Janáček, 

dacht hij. Ein Märchen’ (ibid.:652). Ook daarna, tijdens Max’ begrafenis, wordt het werk gespeeld: 

‘Vier dagen later, bij de begrafenis op het kerkhof van Westerbork, - onder de tonen van Janáčeks 

Märchen, - durfde Quinten zich niet af te vragen, wat er in de kist zat die in de aarde afdaalde’ 

(ibid.:655). Het werk achtervolgt hem dus tot in de dood. Het is niet helemaal duidelijk waarom dit 

motief, dat in de eerste helft van het boek voortdurend met Ada’s en Max’ wederzijdse gevoelens 

wordt geassocieerd, ook in een dergelijke onafhankelijke context verschijnt. Janáčeks Sprookje heeft 

als leidmotief niet dezelfde draagwijdte als Ada’s cello, die niet alleen frequenter is, maar ook 

intensiever gethematiseerd wordt, maar is wel in staat om de lezer door expliciete herhaling op te 

vallen, en het een centrale rol voor het personage Max toe te bedelen.  

Een gelijkaardige functie wordt in het boek toegeschreven aan een dichtregel van Mallarmé, die Max 

te binnen schiet wanneer hij Ada ontmoet: ‘Musicienne du silence… Waarom schoot hem een 

dichtregel van Mallarmé te binnen?’ (ibid.:78). Deze dichtregel keert daarna regelmatig terug: ‘Zij 

spraken weinig, en ook dat beviel hem. Musicienne du silence. Kletsen kon je met iedereen, vond hij, 

samen zwijgen zonder dat het pijnlijk werd was heel wat zeldzamer’ (ibid.:97), en: ‘Hij zag haar 

weer achter haar cello zitten, musicienne du silence’ (ibid.:311). Deze dichtregel keert steeds terug 

vanuit Max’ perspectief, en duidt een zelfde soort identificatie met Ada’s personage aan.  
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4.3.  ‘Showing’ van muziek in De ontdekking van de hemel 

‘Showing’ van muziek in literatuur was de nadruk van Wolfs Musicalisation of fiction. Hoewel we zijn 

model gebruiken om De ontdekking van de hemel te analyseren, zal hieronder blijken dat de redenen 

om ook bij deze roman van ‘showing’ te spreken veeleer beperkt zijn. Zo is er in het boek 

bijvoorbeeld geen sprake van woordmuziek, zoals dat bij Joyce wel voorkomt. Wel zal ik enkele 

interessante gelijkenissen naar ingebeelde inhoud en structuur bespreken. 

4.3.1. Gelijkenissen naar ingebeelde inhoud 

Volgens Wolf zien we de categorie ‘gelijkenissen naar ingebeelde inhoud’ best als ‘a literary 

exploitation of the general faculty of music […] to trigger visual images’ (Wolf 1999:63). Hiermee 

bedoelt hij dat een literair werk een reeks beelden kan oproepen die niet per se door een narratief 

verband verbonden zijn, op een gelijkaardige manier als een muziekstuk dat kan doen72. Zoals Wolf 

zelf zegt, is deze vorm moeilijker te identificeren, en daarom veeleer als een perifere vorm van 

‘showing’ te beschouwen (ibid.).  

In De ontdekking van de hemel vinden we iets gelijkaardigs enkel in de twee De profundis-

hoofdstukken (respectievelijk tussen het tweede en het derde, en tussen het derde en het vierde 

deel van de roman), waarin we – waarschijnlijk – Ada horen spreken vanuit haar coma, aangezien 

‘de profundis’ ‘uit de diepte’ betekent, en zo goed als alle woorden betrekking hebben op Ada’s 

persoonlijke leven (onder andere ‘Hooblei’ en ‘maak jezelf maar’). Het eerste bestaat uit een 

amalgaam van een aantal woorden, woordgroepen en beelden die in de eerste twee delen van de 

roman vermeld werden, en die losjes vormgegeven73 tussen tien zwarte punten zweven74. De 

woorden schijnen niets met elkaar te maken te hebben, en worden niet, zoals in dromen, door een 

associatieve droomlogica verbonden. Dit kunnen we inderdaad met Wolf interpreteren als het 

nabootsen van het muzikale opwekken van beelden. In het tweede hoofdstuk zien we opnieuw de 

tien zwarte punten opduiken, zij het nu anders gestructureerd. Dit is uiteraard de tetractys van 

Pythagoras, die we kunnen verbinden met de conclusie die in ‘4.2.3.3.5. Namen’ werd bereikt. De 

woorden uit de eerste De profundis zijn hierin verdwenen. Deze tetractys keert ook terug in een 

                                                           
72 Zo kan muziek bij de luisteraar beelden opwekken van bijvoorbeeld ‘sprankelend water’ of een ‘heroïsche 
veldslag’, zonder dat deze beelden daarvoor op een programmatische manier omkaderd moeten worden. 
73 Opmerkelijk is het feit dat alle woorden cursief gedrukt zijn. De enige andere plaats waar we hier een 
gelijkaardig consequent gebruik van zien, is in het taalgebruik van één van de twee engelen. Misschien kunnen 
we hieruit concluderen dat Ada (rond wie deze hoofdstukken zeker draaien, aangezien er enkele voor haar 
zeer persoonlijke en emotionele woorden tussen zitten) zich op dat moment ergens in de wereld van de 
engelen bevindt. 
74 Zoals De Rover opmerkt, zijn deze punten geschikt naar het sterrenbeeld Tweelingen, de constellatie 
waaronder Quinten geboren wordt (De Rover 1995:23). 
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aantal conversaties in de romantekst (waarvan die tussen Themaat en Quinten – zie hierboven – de 

belangrijkste is), en tijdens Max’ ontdekking van de hemel. 

4.3.2. Formele en structurele gelijkenissen 

4.3.2.1. Algemeen 

In tegenstelling tot de fonologische en akoestische eigenschappen van ‘woordmuziek’, kan deze 

vorm van impliciete thematisering doorwerken op verschillende andere niveaus van de tekst: de 

materiële tekst zelf, de syntaxis, de semantiek, enzovoort (Wolf 1999:58). Zoals Wolf zegt kan de 

gelijkenis gebaseerd zijn op microvormen (zoals thematische variatie, polyfonie, …) en op 

macrovormen (zoals sonates, fuga’s, …) (ibid.). Aangezien het ontdekken van dit soort formele en 

structurele gelijkenissen erg subjectief is – zeker indien ze niet expliciet staan aangeduid door 

middel van muzikale ‘telling’ – is het lastig om hier gegronde uitspraken over te doen. Er is wel één 

interpretatie in het bijzonder die ik aan een meer grondige bespreking zou willen onderwerpen: de 

formele en structurele gelijkenis met de prototypische klassieke symfonie, volgens Wolf een 

zogenaamde macrovorm. 

4.3.2.2. De ontdekking van de hemel: een literaire symfonie? 

In zijn tekst voor Mulisch en de wetenschap schrijft Schouten het volgende: 

Een boek als De ontdekking van de hemel heeft […] ook altijd iets van een symfonie, eentje in 
vier delen zoals het hoort, waarin men langs van alles en nog wat wordt gevoerd, om hem 
tenslotte in zijn geheel gehoord te hebben en met de naklanken in het hoofd thuis te komen 
(Schouten 1995:14). 

In dit hoofdstuk tracht ik deze interpretatie van de roman als symfonie verder te concretiseren en 

uit te werken. Om alle terminologische verwarring omtrent de term ‘symfonie’ te vermijden 

(aangezien ze in de loop van de muziekgeschiedenis aan aardig wat variatie onderhevig is geweest), 

stel ik een eigen werkdefinitie op aan de hand van enkele typerende kenmerken van dat genre. 

Hieraan kunnen we daarna de roman toetsen, en op die manier de symfonie-interpretatie 

bevestigen dan wel ontkrachten. Bij Van Dale lezen we de volgende woordverklaring voor de term 

‘symfonie’: 

1. veelstemmig muziekstuk, meestal geschreven voor vol orkest, gewoonlijk bestaande uit 
vier delen: vaak een krachtig, vurig allegro, soms met een langzame, plechtige inleiding 
(largo); een teder, lieflijk of weemoedig adagio; een schertsend menuetto en een vrolijk 
rondo finale [...] 

2. (fig) [...] harmonisch geheel [...] (Van Dale 1984:2830). 

De zoekterm ‘symphony’ levert in de Oxford Dictionary of Music deze gelijkaardige definitie op: 
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As the word is now generally used, it means a large‐scale orch. comp. (usually in 4 
movements but often in 1, 3, or 5, occasionally in 2), a sonata for orch., the first movement 
and others being in sonata‐form. It is reserved by composers for their most weighty and 
profound orch. thoughts, but of course there are many light‐hearted, witty, and entertaining 
syms. The movements of the Classical and early Romantic sym. were usually an opening 
allegro, followed by a slow movement, then a minuet or scherzo, finally another allegro or 
rondo. Frequently the slow movement is placed 3rd, sometimes last […] (Kennedy 2008). 

Uit de bovenstaande definities kunnen we een eigen ‘prototypische symfonie’ distilleren: de 

symfonie is een orkestrale muziekvorm, meestal in vier delen (en vaak in de volgorde allegro – 

adagio – scherzo – finale), waarin een aantal (muzikale) thema’s voorgesteld en ontwikkeld worden 

(niet zelden volgens de regels van de sonatevorm). In het vierde deel komen – in het bijzonder in de 

grote Romantische symfonieën van de negentiende eeuw – de belangrijkste thema’s van de vorige 

delen samen in een spetterende finale75.  

Net zoals de prototypische symfonie, bestaat De ontdekking van de hemel inderdaad uit vier grote 

delen. Ze kregen van Mulisch ‘het begin van het begin’, ‘het einde van het begin’, ‘het begin van het 

einde’ en ‘het einde van het einde’ mee. In mijn bespreking van de paratekst (4.2.2., hierboven), zei 

ik echter al dat Mulisch in een oudere versie van de roman (die toen nog driedelig was) de termen 

allegro – adagio – scherzo gebruikte (de typische tempoverdeling voor de eerste drie delen van een 

symfonie, zie hierboven), getuige zijn handgeschreven schema’s uit 1990 (zie bijlage). Deze 

schema’s bewijzen dat Mulisch indertijd wel degelijk met het idee van een ‘literaire symfonie’ 

speelde, en dat dit op zijn minst een invloed moet hebben gehad op de opstelling en structurering 

van het boek. Elke symfonie van een zichzelf respecterend componist wordt ook geschreven met het 

doel een hoogstaand, op zichzelf staand kunstwerk te creëren, dat als overkoepelend systeem kan 

dienen voor de verwerking van een aantal muzikale ideeën. Binnen dat ‘geheel’ worden muzikale 

thema’s voorgesteld en uitgewerkt. Wanneer we dit doortrekken naar de literatuur, zou onze 

symfonische interpretatie van De ontdekking van de hemel verwachten dat ook in deze roman 

verschillende thema’s worden opgeworpen waarop voortgebouwd wordt. Deze verschillende 

thema’s zouden dan met elkaar geconfronteerd worden binnen een groots en naar zichzelf 

verwijzend geheel. Dit schijnt ook Schouten opgevallen te zijn. In het vervolg van het hierboven 

aangehaalde citaat schrijft hij: 

Die doelbewuste veelzijdigheid van het boek, waarin ongelijksoortige doctrines en 
opvattingen naast elkaar optreden en door de allesomvattende vorm met elkaar verzoend 
en geharmoniseerd worden, is één van de meest opvallende eigenschappen ervan (Schouten 
1995:14). 

                                                           
75 Thematische ontwikkeling is volgens Wolf een microvorm. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e9594
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En inderdaad, De ontdekking geeft een voortdurend gevoel van ‘ontwikkeling’. Veel thema’s worden 

naargelang het verhaal vordert uitgebreider uitgewerkt. Alle belangrijke thema’s komen ook (in één 

of andere vorm) terug in het laatste deel, dat als kroonstuk van de roman moet gezien worden. Vaak 

gebeurt dit op erg subtiele wijze, zoals in het volgende voorbeeld, waarin Francis Bacon – na een tijd 

niet meer te zijn vermeld – plots weer opduikt: ‘Nu is de Francis Bacon dus het Sancta Sanctorum.’ 

‘De Francis Bacon?’ ‘Heb je dat niet gezien toen we instapten? Zo heet dit vliegtuig’ (ibid.:840). 

Quinten heeft op een bepaald moment het gevoel ‘dat alles geleidelijk bezig was bij elkaar te komen, 

maar wat was het?’ (ibid.:737). Dit weerspiegelt het gevoel dat de luisteraar heeft bij bijvoorbeeld 

de Achtste Symfonie van Bruckner, waarin – net als in dit boek – de grote thema’s van de vorige drie 

delen gerecapituleerd worden en samenkomen in een spetterende finale, ‘waarin men’ – om 

Schouten opnieuw te citeren – ‘langs van alles en nog wat wordt gevoerd, om hem tenslotte in zijn 

geheel gehoord te hebben en met de naklanken in het hoofd thuis te komen’ (Schouten 1995:14). 

Wanneer we de vier delen van de roman op deze manier met die van de symfonie verbinden, zien 

we ook inhoudelijk grote gelijkenissen opduiken. In het eerste deel – allegro – zien we een vrolijke 

en snelle afbeelding van de capriolen van Max en Onno, en hun ontmoeting met Ada, het lichte 

relaas van de conferentie op Cuba en de conceptie van Quinten, terwijl enkele van de grote thema’s 

uit de volgende delen reeds subtiel aangekondigd worden. Het tweede deel – adagio – is over het 

algemeen zwaarder en donkerder van toon, met Max’ schuldgevoelens over Ada’s zwangerschap en 

Ada’s dramatische ongeluk. Het deel voelt ‘trager’ aan dan het eerste. Het derde deel – scherzo – 

biedt opnieuw een snelle en vrolijke opeenvolging van verschillende thema’s en emoties: Quintens 

opgroeien in het kasteel van Groot Rechteren, als klap op de vuurpijl eindigend met Max’ dood. In 

het vierde deel – finale – zien we, zoals net gezegd, de thema’s van de vorige drie delen 

gerecapituleerd in een grootse climax. 

Daarnaast is de dominantie van muziek als thematisch en motivisch element van de roman (zoals 

we die uitgewerkt hebben in de rest van dit Deel) uiteraard een erg belangrijk argument. Zoals we 

zeiden in ‘Specifieke referenties’, wordt er aan symfonieën, zowel als muzikaal genre als specifieke 

verwijzingen naar symfonieën van componisten, erg vaak gerefereerd. Ook juxtaposities van 

literatuur en de symfonie zijn in het boek niet zeldzaam: ‘Het zal wel net zoiets zijn als bij een 

kunstenaar, die drachtig is van een symfonie, of een roman; die laat zich ook door niets of niemand 

weerhouden’ (Mulisch 1992:287). 

Zoals hierboven vermeld beschouwt Wolf Burgess’ Napoleon Symphony als een prototypisch 

voorbeeld van een muzikaal gestructureerd werk. Dit boek is qua structuur en inhoud gebaseerd op 
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Beethovens Derde Symfonie (de ‘Eroica’, ook wel de ‘Napoleonsymfonie’). Dit kunnen we afleiden 

uit, onder andere, verschillende paratekstuele elementen. Op de flap lezen we: 

[Burgess] has imposed symphonic form on verbal narrative, taking Beethoven’s Eroica as 
the model for his life of Napoleon. Bonaparte’s career, rewoven by Burgess into a pattern 
borrowed from Beethoven – this, then, is Napoleon Symphony, a composition defying all 
comparison. 

Deze explicitering (in het bijzonder de woorden ‘composition’ en ‘imposed form’), gecombineerd 

met andere elementen, zoals de vierdelige structuur (gelabeld met Romeinse cijfers), en het feit dat 

het tweede deel, wat in Beethovens symfonie een marcia funebre is, begint met een epigram: ‘There 

he lies / Ensanguinated tyrant / […]’ (Burgess 1974:127), dringen een interpretatie als literair 

pendant van die bewuste symfonie aan de lezer op. Wanneer we de interpretatie van Mulisch’ 

Ontdekking als literaire symfonie met dit prototypische werk vergelijken, zien we uiteraard grote 

verschillen. Allereerst – en belangrijkst – wordt Mulisch’ boek in geen enkel paratekstueel element 

(behalve de muziektermen uit de handgeschreven schema’s [zie hierboven], maar die hebben de 

uiteindelijke versie van het boek niet gehaald) als symfonie gepropageerd, terwijl dat bij Burgess 

wel het geval is. Daarnaast is het boek ook niet (of toch niet duidelijk) geënt op een echt bestaande 

symfonie, zoals Burgess zich baseert op Beethoven, wat de vergelijking aanzienlijk vergemakkelijkt. 

Wat beide boeken wel gemeenschappelijk hebben is de opvallende, vierledige structuur, en – even 

belangrijk – een groot aantal tekstuele elementen die die interpretatie ondersteunen. De ontdekking 

van de hemel is met andere woorden een pak minder ‘typisch’ dan Burgess’ Napoleon Symphony, 

maar staat nog steeds een gelijkaardige symfonische interpretatie toe, zeker wanneer we er de 

hierboven besproken argumenten op betrekken. 

4.3.3. Woordmuziek 

‘Woordmuziek’ is volgens Wolf het exploiteren van de gelijkenissen tussen verbale en muzikale 

akoestische patronen in verschillende vormen, zoals de onomatopee (Wolf 1999:58). Een goed 

voorbeeld hiervan is, zoals hierboven reeds gezegd, de Sirene-episode uit Joyces Ulysses. In De 

ontdekking van de hemel vind ik echter geen enkel voorbeeld van deze impliciete thematisering van 

muziek. 
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5. Deel V: Coda 

5.1. Muziek in De ontdekking van de hemel 

In deze thesis heb ik geprobeerd om een – binnen het tijds- en plaatsbestek van een masterscriptie – 

zo grondig mogelijk beeld te schetsen van de betekenis van muziek in Mulisch’ vuistdikke roman De 

ontdekking van de hemel. Ik ben hierbij tot verschillende conclusies gekomen. Deel I gaf een korte 

persoonlijke inleiding tot deze masterscriptie. Ook de voornaamste doelstellingen van deze scriptie 

werden vooropgesteld. Daarna werd De ontdekking van de hemel kort gesitueerd in Mulisch’ 

omvangrijke literaire oeuvre, waarin het een erg bijzondere rol werd toegekend. In Deel II werd een 

theoretisch kader opgesteld aan de hand van Wolf, die alle mogelijke wederzijdse invloeden tussen 

muziek en literatuur documenteert. Na een inleiding over intermedialiteit werd het begrip verder 

uitgewerkt en specifiek benaderd voor de analyse van muziek in een tekst. Hiernaast werd een 

overzicht gegeven van de belangrijkste elementen die een studie van muziek als ‘literair motief’ 

toelaten. Hiervoor werden verscheidene theoretici geconsulteerd. Aan de hand van Freedman 

werden vijf criteria voor de evaluatie van zo’n motief opgesteld. Een tekst van Dorleijn werd 

gebruikt om muzikale verwijzingen als positioneringselement te interpreteren. Deel III voorzag een 

zijsprong naar Mulisch’ filosofische magnum opus De compositie van de wereld, dat vanuit 

verschillende bronnen als de ‘fictionele pendant’ van De ontdekking beschouwd wordt. De 

voornaamste theorieën uit dit boek werden bondig geparafraseerd, en werden daarna kort 

vergeleken met De ontdekking van de hemel. Hieruit bleek dat er in De ontdekking van de hemel een 

aantal niet te miskennen verwijzingen zitten naar dat filosofisch werk. Daarnaast, en belangrijker, 

zagen we dat de zogenaamde ‘historische octaviteit van de mensheid’, die de ontwikkeling van de 

mensheid volgens het structuurpatroon van het octaaf (of gecodificeerd) tracht te documenteren, 

een belangrijk thema van de roman bleek te zijn. Deel IV van deze scriptie was de uitwerking van 

een analyse van De ontdekking volgens het schema dat in Deel II opgesteld werd. We zijn hierin tot 

de conclusie gekomen dat, hoewel de roman een zeer groot aantal tekstuele muzikale elementen 

bevat, de paratekstuele en zeker de ‘impliciete thematisering’ (het ‘tonen’ van muziek door middel 
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van verschillende technische vormen) in dit geval beperkt waren. De tekstuele elementen werden 

grondig besproken aan de hand van verschillende invalshoeken. Naast een analyse van de 

voornaamste specifieke verwijzingen naar muzikale werken en genres, werd het concept muziek 

tegenover de kosmos en de personages geplaatst en besproken. Hierna werd muziek als literair 

motief op verschillende niveaus geëvalueerd. Aan de vijf criteria van Freedman, die we in Deel II 

opstelden, voldoet dit motief in De ontdekking met glans: muziek blijkt in de roman frequent, 

‘onwaarschijnlijk’, contextueel goed gepositioneerd en coherent genoeg om de lezer op te vallen en 

psychologische verbanden te laten leggen. Daarnaast bleek het ook ruimschoots ‘gepast’ voor de 

symbolische interpretatie die we gaven, waarin muziek in de roman aan het ‘goddelijke’ werd 

gelinkt, en als ‘raam’ werd geïnterpreteerd tussen de ideale wereld van de engelen, die van de 

mensen, en het onderbewuste. Hierbij werden verbanden gelegd met enkele poëticale geschriften 

en De compositie van de wereld. Ik wil er nogmaals op wijzen dat de ideeën die in deze 

masterscriptie gepropageerd worden slechts één interpretatie voorstellen, en dus zeker geen claim 

van waarheid inhouden. Zoals Onno zegt: ‘Omdat alles altijd klopt – als je maar wilt. Denk maar eens 

aan die malle Proctor’ (Mulisch 1992:760). Ik hoop echter wel in mijn onderzoek voldoende 

argumenten te hebben aangebracht om een geloofwaardige interpretatie te kunnen presenteren. In 

de rest van dit deel, Deel V, lanceer ik nog enkele voorstellen voor verder onderzoek naar zowel De 

ontdekking van de hemel als De compositie van de wereld. 

Wanneer we dus terugblikken op de uiteindelijke functie van muziek in de roman, kunnen we deze 

als volgt beschrijven. Verscheidene contextuele elementen bevestigen Mulisch’ hoge achting van het 

medium, en doen met andere woorden een sterke invloed ervan verwachten. De belangrijkste van 

deze bronnen was De compositie van de wereld, die als filosofisch systeem – gebaseerd op muziek – 

een niet te onderkennen rol heeft gespeeld in de opzet en thematiek van het boek. Op een 

paratekstueel niveau blijft de muzikale inmenging beperkt. De verschillende paratekstuele 

elementen tonen muziek slechts zeer vaag. Een grote uitzondering hierop is de opdeling in vier 

delen, die als formeel-structureel element geïnterpreteerd kan worden. De bespreking van de 

romantekst zelf heb ik onderverdeeld in ‘telling’ en ‘showing’. Op het thematische niveau van de 

‘telling’ was muziek bijzonder duidelijk aanwezig, en speelde een belangrijke rol in het boek. Dit liet 

zich merken in de thematiek, de beeldspraak en de karakterisering. Als motief verbond ik muziek 

expliciet met het goddelijke, waarmee het – wegens vergelijkbare platonische oorsprongen – een 

innige band heeft. Op het formeel-structurele niveau van de ‘showing’ bleek de invloed niet zo 

duidelijk. Wel werd er een interpretatie van de roman als klassieke symfonie geopperd, aangezien 

het boek voldeed aan de kenmerken van dit klassieke genre. De ontdekking van de hemel is met 
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andere woorden op verschillende niveaus, het ene al wat duidelijker dan het andere, doordrongen 

van het medium muziek, dat zich in verschillende vormen aan de lezer openbaart als één van de 

belangrijkste elementen in de fictionele kosmos van het boek.  

5.2. Krijtlijnen voor toekomstig onderzoek 

In de eerste plaats hoop ik dat iemand er ooit interesse in zou vertonen om de band tussen De 

ontdekking van de hemel en De compositie van de wereld exhaustiever uit te werken – een 

onderwerp dat oorspronkelijk uitgebreider behandeld zou worden in deze thesis, maar uiteindelijk 

wegens plaatsgebrek is ingekort. Zo zou het bijzonder interessant zijn om de ‘historische octaviteit 

van het individu’ (de levensloop van de mens volgens het schema van de octaviteit) in de roman te 

onderzoeken. Naast ‘typische’ vertegenwoordigers van deze octaviteit, is er ook Quinten Quist, die 

in alle stadia van die octaviteit lijkt af te wijken van het prototype. Een tweede interessant 

onderwerp zou kunnen focussen op de hiërarchie van de kunsten waar Mulisch het over heeft in De 

compositie van de wereld. Het zou boeiend zijn om te onderzoeken op welke manier we dit zien 

terugkomen in De ontdekking, waarin al deze kunstvormen ook prominent aanwezig zijn, in het 

bijzonder de architectuur. Een derde onderwerp vermeldde ik hierboven al: welke rol speelt muziek 

tout court in Mulisch’ oeuvre? Hierbij kunnen verschillende poëticale geschriften vergeleken 

worden met zijn essays en romans. Ten slotte lijkt een verder onderzoek naar de rol van zowel De 

compositie als De ontdekking als elementen van Mulisch’ ‘organische oeuvre’ (zoals hierboven reeds 

kort aangeraakt) ook een bijzonder boeiend onderwerp. Zoals Donner zegt over De compositie van 

de wereld: ‘[M]aar persoonlijk was ik er het meest in geïnteresseerd, of dit systeem nieuw licht zou 

kunnen werpen op zijn literaire werk’ (Donner 1986a:47).  

Hoe dan ook is het duidelijk dat over De ontdekking van de hemel nog heel wat te schrijven valt – 

naast een zeer groot aantal recensies valt het op dat er qua academische studies nog niet zo 

bijzonder veel gepubliceerd is. Een grondig bestuderen ervan via verschillende invalshoeken zou 

Mulisch’ magistrale roman de eer schenken die het verdient. 

 

Martijn Dentant, 2010. 
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Bijlage A: Schema motief- en thema-analyse 
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Bijlage B: Technologisering en dehumanisering 
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Bijlage C: handgeschreven schema van Mulisch voor De ontdekking van de hemel 
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Bijlage D: Specifieke referenties aan muziek 

 

 Verwijzing Hs, Pag 

 

EERSTE DEEL 
 

KLA [E]en lied van Mahler: Wenn mein Schatz Hochzeit macht, fröhliche Hochzeit macht…  h2, p 30 

POP [S]itarmuziek [vulde] de kamer. ‘Vanzelfsprekend,’ zei hij. ‘Ravi Shankar.’  h3, p 31 

KLA [M]et de Eerste van Schubert op de radio – vermoedelijk de Berliner Philharmoniker, onder 
Böhm – [...]. 

h3, p 33 

KLA [E]n dat gregoriaans  […]. De paters, beneden in de kapel: ‘Kyrie eleison, kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison.’ 

h3, p 41 

KLA [S]cène uit Wagneropera’s. h4, p 50 

POP [H]et gekrijs van Little Richard op de juke-box.  h4, p 51 

KLA Hij bedoelde Freud en Mahler. h6, p 70 

KLA [T]ot het titelblad netjes bovenop ligt: Pohádka [= Sprookje, Janáček]. h6, p 72 

KLA [A]ls soliste ziet zij voor zichzelf grootse perspectieven, internationale, waar celloconcerten 

een rol in spelen, beroemde dirigenten, podia in Parijs en Milaan. Rostropovitsj! Pablo 

Casals! 

h6, p 74 

KLA ‘Janáček,’ zei hij na een paar seconden. h6, p 77 

KLA ‘Dus heb ik jou maar afgeluisterd. Ein Märchen.’  h6, p 79 

KLA [M]et een wildvreemde koutend over Janáček.  h7,p  82 

KLA Alles verliep met de onverbiddelijke precisie van een variatie van Bach.  h7, p 90 

KLA Zij herinnerde zich een gedicht van Brecht, op een melodie van Eisler, over das Einfache, 
daβ schwer zu machen ist. 

h7, p 92 

KLA Binnen zette Max het Vorspiel van Tristan und Isolde op, wat haar een nogal zwaarmoedige 
keuze leek. 

h7, p 92 

KLA ‘Of ben je anti-duits? Hoor je liever Purcell?’ h7, p 92 

KLA [Ze oefende] een nieuw stuk van Xenakis voor solo-cello in: Nomos alpha. h8, p 99 

KLA Hij bezat een uitgebreide discotheek, vier meter platen van Machaut en Dufay tot Boulez en 

Riley. 

h8, p 100 

KLA Tientallen keren herhaalde hij met Ada de eerste vier maten van Schuberts vierhandige 

Fantaisie in f op de piano. 

h8, p 100 

KLA ‘Opeens doet het me ergens aan denken. Ja, ik weet het: aan Mendelssohns Hebriden.’ h8, p 101 

KLA ‘Hoe heet toch weer die pianist, die zijn handen liet opereren om grotere accoorden te h8, p 102 
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kunnen pakken en toen niet meer spelen kon?’ [= ?] 

KLA [...] waarna een ensemble muziek van Charles Ives speelde en vervolgens de zaal tot 

geestdrift bracht met militante melodieën van Hanns Eisler [...] 

h9, p 107 

KLA [Z]ij zette de strijkstok op de snaren, keek Bruno aan, hief haar hoofd voor de inzet… 
Janáček. Meteen bij de eerste klanken was het Max alsof er een scheur viel in al dat 
politieke en tijdelijke hier [...]. 

h9, p 109 

KLA [Onno dacht] aan Lenins woorden: ‘Ook ik zou ontroerd willen worden door de 

Appassionata, maar het is geen tijd om ontroerd te worden door de Appassionata, het is 

een tijd om koppen af te hakken’. De muziek – misschien niet die van Eisler, maar die van 

Schubert of Janáček – was blijkbaar de stem van de zwartste reactie, aartsvijand van de 

progressieve mensheid, volksvijand nummer één. 

h9, p 109 

KLA [...] waarom hij [de generaal], als een tweede Richard Wagner, over tien jaar zo rechts zou 
zijn als een amerikaanse generaal. 

h9, p 115 

POP [W]aarop Bruno het van hem overnam en zich ontpopte als een zwierige Stehgeiger, die 

geen moeite had met de csárdás en zelfs niet met het roepen van ‘Hop hop! 

h10, p 117 

KLA Niemand hoefde [Max] iets te vertellen over de status van deze muziek en haar verhouding 

tot, bij voorbeeld, Die Groβe Fuge [= van Beethoven]. 

h10, p 117 

KLA Maar tegelijk verschool zich iets er in, dat ook bij Beethoven niet voorkwam, en ook niet bij 

Bach [...]. 

h10, p 117 

KLA [Over Max:] Wat was dat voor man, die met een paar woorden een kitscherig strijkje in een 

achterafstraat veranderde in een ensemble, dat een Missa Solemnis voor de doden 

celebreerde? 

h10, p 119  

KLA / 

POP 

en toen hij buiten kwam, naderde met marsmuziek en krakende laarzen de aflossing van de 

wacht over Unter den Linden 

h12, p 140 

KLA ‘Ik heb net auditie gedaan voor het Concertgebouw.’ h13, p 149 

KLA [H]et seizoen werd geopend met de Zevende van Bruckner. h14, p 165 

KLA Het Adagio met zijn onverbiddelijke cellopassage ploegde hem open. h14, p 165 

KLA [I]n het Adagio had de kleine oostenrijker zijn emotie over de dood van Wagner verwerkt. h14, p 165 

KLA [I]k ben absoluut niet muzikaal, ik kan nog geen requiem van een weense wals 

onderscheiden. 

h14, p 172 

POP Max luisterde naar California Dreamin’ van The Mama’s & Papa’s op de juke-box [...]. h15, p 173 

POP [Z]achte muziek van Dave Brubeck.  h15, p 175 

KLA ‘[W]at te denken van Schönberg, de uitvinder van het twaalftoonsysteem? [...] En wat denk 
je? Hij stierf op een vrijdag de dertiende.’ ‘Die man was dus hysterisch,’ lachte Onno. ‘Alle 
componisten zijn hysterisch.’ 

h15, p 178 
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KLA [S]chitterende symfonieën, voornamelijk uit drieklanken bestaande, en die hij naar wens 
kon besturen…  

h16, p 183 

POP [E]en orkestje [begeleidde] de chaos met guaracha’s [= populair Cubaans muziekgenre]. h16, p 184 

POP Uit ramen en draagbare radio’s, overal weerklonk muziek, cha-cha-cha, beat, getrommel.  h16, p 188 

KLA [...] een elektronische compositie, het deed hem denken aan Luigi Nono’s muziek bij Peter 
Weiβ’ Die Ermittlung, dat hij thuis op de plaat had, maar het was vrijwel niet mogelijk om 
elektronische muziek te onthouden. 

h16, p 194 

KLA [O]p volle sterkte begeleid door een steeds herhaalde, opzwepende passage uit de tweede 
suite van Prokofjevs ballet Romeo en Julia. 

h16, p 195 

KLA Zijn kennis van Beethovens Groβe Fuge in B-dur, opus 133 […]. h17, p 203 

POP […] waar dan al het bandje draaide dat sinds de jaren vijftig niet was vernieuwd: Gonna 

take a sentimental journey, Don’t fence me in [= van Les Brown]. 

h17, p 203 

POP [B]espeeld door zwarte mannen in witte smokings, Guantanamera [= Cubaanse klassieker, 

toegeschreven aan Joseîto Fernández], […]. 

h17, p 204 

KLA Zij speelden Saint-Saëns’ Allegro appassionato, gevolgd door Janáčeks Sprookje, en alles 

ging goed. 

h17, p 205 

KLA ‘[…] Daar moet ik het eens met Onno over hebben, maar die luistert nu naar het Kyrie 
eleison’.  

h18, p 215 

KLA [A]uf Flügeln des Gesanges [= van Mendelssohn] had de muziek haar naar deze plek in de 

zee gedragen 

h19, p 232 

KLA Hij sloeg zijn rechterarm om haar middel, nam haar rechterhand in zijn linker en drukte 
haar tegen zich aan. ‘La valse…’ [= van Ravel] […] terwijl hij door het ruisen van de 
branding het macabere thema van Ravels orkeststuk neuriede (…) 233 

h19, p 232-

233 

 

TWEEDE DEEL 
 

KLA Waren Chopin of Strawinsky denkbaar in zo’n klimaat? h21, p 245 

KLA ’s Avonds, wanneer Ada zich in het Concertgebouw [= Amsterdamse concerthal] in de 

daverende diepten van Mahler stort. 

h22, p 279 

KLA De zaal kwam overeind en juichte hem toe, alsof hij zelf Franz Liszt was, - ofschoon een 
oproerkraaier als Mazeppa [= symfonisch gedicht van Liszt] onder de huidige 
omstandigheden in Amsterdam onmiddellijk opgepakt zou worden door de politie, […]. 

h23, p 285 

KLA Nu kwam dus, wat niet uit had kunnen blijven. Toen Max hoorde, dat na de pauze bij wijze 

van uitsmijter Mazeppa [= symfonisch gedicht van Liszt] was gegeven, zei hij dat Prokofjev 

kennelijk ook goed had geluisterd naar dat hoogromantische symfonische gedicht, want het 

deed hem steeds denken aan die passage uit zijn Romeo en Julia […]. 

h23, p 286 

KLA [E]en kunstenaar, die drachtig is van een symfonie, of een roman […]. h23, p 287 

KLA [I]n het concert van Elgar, met een Stradivarius […]. h23, p 289 

KLA [E]en dissonant accoord van een componist uit de school van Darmstadt [= muzikale school h24, p 292 
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van o.a. serialisten].  

POP 

& 

KLA 

Terwijl de stemming steeg, het geluidsvolume toenam en iemand ergens al met 
stentorstem ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde!’ [= uit de Internationale] zong, en riep dat 
dat mooier was dan Schuberts Erlkönig, […].  

h24, p 302 

KLA ‘Ik meen het. Volgens mij voelde Bach zich heel klein tegenover de muziek.’ […] ‘Zonder 
Bach en de andere componisten zou de muziek helemaal niet bestaan’. 

h26, p 317 

KLA Ada zei dat zij alvast naar bed ging; zij had haar partij van Das Lied von der Erde [= van 
Mahler] bij zich […]. 

h26, p 319 

POP / 

(KLA) 

[E]en voornamelijk zinloze polka […].  h26, p 321 

KLA [M]aar ook een ingelijste foto van Strawinsky. h27, p 335 

KLA Onno [keek] geschrokken naar het Concertgebouw [= Amsterdamse concerthal]. h28, p 340 

KLA Dol was op het idee gekomen, het tweede deel van het celloconcert van Dvorák te laten 

spelen 

h28, p 346 

KLA Ein Märchen [= van Janáček]. h28, p 353 

POP [E]n het ergste van het ergste was aan de gang: een ‘polonaise’, waarbij de feestvierders in 

een slang voortbewogen onder de versiering. 

h30, p 378 

KLA La valse [= van Ravel]. Uit de diepte, 

p 427 

 

DERDE DEEL 
 

POP [U]it de richting van de koetshuizen kwam muziek die naar The Rolling Stones klonk; [...]. h38, p 485 

KLA […] die Max om een of andere reden altijd deed denken aan een lied van Schubert: Leise 
flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir... 

h39, p 503 

KLA [Dit] vond Max ontroerender dan de aangrijpendste uitvoering van de mooiste symfonie 

door het beste orkest. 

h42, p 545 

KLA [K]ort daarop dreunde achter hem Bachs even onzichtbare variatie op het koraal Vom 
Himmel hoch da komm' ich her uit de roerloze pijpen. […]Misschien kwam het door Bach, 
maar plotseling trok het vooruitzicht hem wel aan. 

h44, p 583 

KLA Onafgebroken hoorde Max een regel in zijn hoofd: Ich bin der Welt abhanden gekommen, [= 

uit de Rückertlieder van Mahler] - het was of Onno's boodschap zich daarachter verborg, 

zodat zij nog niet werkelijk tot hem kon doordringen. 

h45, p 592 

KLA [E]r klonk zachte muziek, een of ander vioolconcert. h47, p 631 

KLA Gropius, Picasso, Joyce, Schönberg, Lenin, die hebben mijn leven bepaald. h47, p 615 

KLA [A]l die harmonische muzieken bij elkaar vormen nu een kakofonie, waar Schönbergs 

relativistische dodekafonie niets bij was. 

h47, p 620 



90 
 

KLA [H]ij [luisterde] naar Schuberts Unvollendete, onder Böhm. h48, p 633 

KLA Janáček, dacht hij. Ein Märchen. h49, p 652 

KLA Vier dagen later, bij de begrafenis op het kerkhof van Westerbork, - onder de tonen van 

Janáčeks Märchen, […]. 

h50, p 655 

 

VIERDE DEEL 
 

KLA De choreografie van die grote fascistische Dodendansen […] uit het ballet van Mary Wigman, 

de lerares van Leni Riefenstahl, […]. 

h51, p 687 

KLA De wit-marmeren gevel met de twee in elkaar geschoven tempelfronten, harmonisch als 
een fuga; […] 

h52, p 696 

KLA Onno en Quinten [luisterden] naar het dunne gregoriaans, dat als een zilveren spinneweb 

in de ruimte hing. 

h59, p 805 

KLA […] zoals hij eens met Max en Sophia in het Holland Festival heeft gezien, bij een opera van 
Mozart, Die Zauberflöte, […]. 

h60, p 811 

KLA [H]et gebouw [vulde] zich weer met de archaïsche, gregoriaanse eenstemmigheid. h61, p 822 

KLA [D]e beeldende kunst heeft zich zo onkwetsbaar weten te maken als – zeg eens wat… als 
Siegfried [= held uit Wagners Ringcyclus]. 

h62, p 832 

KLA […] de koffer moest weer open en Parsifal [= held uit Wagners gelijknamige opera] moest 
weer te hulp komen. 

h62, p 841-

842 

KLA Hij ging overeind zitten, terwijl een flard van de Matthäus Passion in hem opdook, waarin 
Ada had meegespeeld: ‘Was dürfen wir weiter Zeugnis?’ 

h64, p 878 

   

 


