
 

College Tour in de klas 
Harry Mulisch 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Harry Mulisch is één van de belangrijkste 
naoorlogse Nederlandse schrijvers. Zijn 
werk is in tientallen talen vertaald en 
werd bekroond met de belangrijkste 
literaire prijzen. Zijn roman De ontdekking 
van de hemel wordt gezien als één van de 
grootste literaire werken ooit. In 2010 
sprak hij bij College Tour over zijn 
ontzagwekkende oeuvre en het 
schrijversvak. Harry Mulisch overleed 
later dat jaar. 
 
Vakgebied 
Nederlands 
 
Kernbegrippen 
Literatuur, Harry Mulisch 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Nederlands: 9.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
het gesprek met violist: ‘Janine Jansen’. 
 
Antwoorden 
1 C 2a Omdat je schrijver bent of niet, je 
moet het alleen ontdekken. b Archibald 
Strohalm c Een prijs voor schrijvers 
jonger dan 24 jaar. 3a De ontdekking van 
Moskou. b De aanslag. 4 Zijn moeder was 
Joods, zijn vader Oostenrijks/Duits. Ze 
stonden dus aan verschillende kanten. 5a 
De Tweede Wereldoorlog. b Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Voor welk boek won Mulisch in 1999 de 
Libris Literatuurprijs? 
A De ontdekking van de hemel 
B De aanslag 
C De procedure 
 
2a Waarom kun je volgens Mulisch geen 
schrijver worden? 
b Hoe heet Mulisch’ eerste roman? 
c Welke prijs won hij met deze roman? 
 
3a Hoe heet het boek dat Mulisch nooit af 
heeft kunnen schrijven? 
b Welke roman is ontstaan uit een deel van 
dat boek? 
 
4 Mulisch identificeert zich heel sterk met 
de Tweede Wereldoorlog vanwege zijn 
familiegeschiedenis. Leg dit uit.  
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Jongere schrijvers hebben minder grote 
drama’s om uit te putten. 
a Uit welk drama putte de generatie van 
Mulisch inspiratie? 
b Is dat belangrijk denk je? Waren de 
boeken vroeger beter omdat schrijvers uit 
meer drama konden putten of maakt het 
niet uit? 
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