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INLEIDING 

Amsterdam heeft heel wat grote schrijvers voortgebracht, maar er kan er maar één de grootste zijn. 

En dat is Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli. Zijn Max Havelaar uit 1860 is inmiddels 

in bijna veertig talen vertaald. Volgens de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is het de 

belangrijkste Nederlandse roman ooit geschreven. Het is bovendien het enige boek (naast de 

Statenbijbel) dat is opgenomen in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, vanwege zijn enorme 

invloed op het koloniale denken in én buiten Nederland. 

Douwes Dekker werd in 1820 geboren in een klein huisje in de Korsjespoortsteeg. Dat huis is nu een 

museum: het Multatuli Huis. Er is van alles te vinden over de Max Havelaar, maar dat is niet het 

enige. Want Multatuli schreef nog veel meer: over vrouwenemancipatie, over democratie, over 

uitbuiting en over mensenrechten. Er is heel wat veranderd sinds de negentiende eeuw, maar de 

thema’s van Multatuli zijn nog altijd actueel. En dat is waar het Multatuli Huis voor staat: de 

actualiteit van Nederlands grootste historische schrijver.   

 

 

 

MULTATULI 

Eduard Douwes Dekker (1820-1887) was een geboren en getogen Amsterdammer. Dat klinkt ook 

door in zijn werk. Zo speelt de stad een belangrijke rol in Woutertje Pieterse, Multatuli’s beroemde 

kroniek van het burgerlijke leven in Amsterdam. Op zijn achttiende vertrok hij naar Nederlands-Indië 

om carrière te maken in het binnenlands bestuur. Als assistent-resident zag hij de uitbuiting van de 



2 
 

Javaanse bevolking door de inlandse elite. De Nederlandse overheid stond deze uitbuiting niet alleen 

oogluikend toe, ze maakte er zelf geregeld gebruik van.  

Douwes Dekker kon het niet aanzien en probeerde zijn meerderen ervan te overtuigen in te grijpen, 

maar zonder enig succes. Na vele pogingen, ontslagen uit zijn functie, schreef hij een aanklacht 

vermomd als roman: Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij 

(1860). Het boek sloeg in als een bom en maakte hem wereldberoemd. In één klap stond het onrecht 

in Nederlands-Indië op de kaart, dankzij een literair meesterwerk.  

Multatuli stond aan de basis van brede sociaal-maatschappelijke debatten in ons land en ver 

daarbuiten. Met zijn strijd voor de rechten van de Javaan heeft hij de mensenrechten en de 

(on)eerlijke handel aangekaart (denk ook aan het fair trade merk Max Havelaar). Al even schokkend 

voor zijn tijdgenoten: in een eeuw waarin geloven de norm was durfde Multatuli zich openlijk tegen 

godsdienst te verzetten. En dwars tegen de tijdgeest in maakte hij zich druk over de positie van de 

vrouw en van de arbeider.  

 

 

‘Maar wie moet dán heersen? ’t Antwoord is zeer eenvoudig: er wordt niet geheerst. 

Goed, maar… wie behoort het meest invloed te hebben? 

Wel… die ’t verdient. 

Nog eens goed, maar… wie verdient het? 

Wie ’t meest ontwikkeld is als mens. De geslachtsdelen hebben hiermee evenmin te maken als de 

kleur van ’t haar. [VW Idee 181] 

 

 

 

HET MULTATULI HUIS 

Het geboortehuis van Multatuli (toen nog gewoon Eduard Douwes Dekker) in de Korsjespoortsteeg is 

tegenwoordig museum Multatuli Huis. De vaste collectie bestaat uit authentieke meubels en 

eigendommen van Multatuli, en alle edities van zijn werk. Verder zijn er kleine wisseltentoonstellingen 

over aspecten van leven en werk van Multatuli. Het huis is ook een kenniscentrum. Onder 

begeleiding kan de bezoeker uitgebreide documentatie over leven en werk van Douwes Dekker 

raadplegen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor studenten, buren en leden van diverse 

verenigingen die hier vergaderingen en andere bijeenkomsten organiseren.  

De missie van het Multatuli Huis is enerzijds het bewaren van de nagedachtenis van de schrijver in 

zijn geboortehuis, aan de hand van zijn eigen, unieke historische objecten. Anderzijds is de missie om 

Multatuli en zijn gedachtegoed voor een breed publiek aantrekkelijk voor het voetlicht te brengen. 

Dat doen we door relaties te leggen tussen verleden, heden en toekomst. Vanwege de beperkte 

middelen kon het Multatuli Huis lange tijd alleen op dinsdag en in het weekend open zijn. Vanaf 2017 
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komt hier verandering in door middel van de inzet van meer vrijwilligers. De ambitie is om zes dagen 

per week open te zijn. 

 
Visie 
Het Multatuli Huis vertelt het verhaal van Multatuli, zijn leven en zijn werk: over de uitwerking die 
het toen had en nu nog kan hebben. Het museum brengt inzicht, discussie en inspiratie voor het 
heden en de toekomst tot stand voor een nationaal en internationaal publiek. 

- Het Multatuli Huis is het meest verrassende en inspirerende museum ter wereld. 
- Het Multatuli Huis excelleert in de uitvoering van zijn kernopdracht door middel van 

maatwerk.  
- Het Multatuli Huis werkt samen met verschillende partijen in Nederland en de gehele 

wereld.  
- Het Multatuli Huis moet een mooie en inspirerende ervaring voor elke bezoeker blijven, 

ongeacht zijn/ haar identiteit. 
 
In 2020 is Multatuli 200e geboortejaar. Dit bijzondere jaar zal op grootse en interessante wijze 
worden gevierd, volledig in lijn met de missie van het Multatuli Huis. Met het jubileum beogen wij 
grotere bekendheid van Multatuli in binnen- en buitenland. 
 
Belangrijkste concrete doelstellingen 

- Groei van het aantal bezoekers van 1587 (2015) naar 3000 in het jaar 2020. Dit aantal is 
gebaseerd op een inschatting van 1000 scholieren, 1000 betalende bezoekers en 1000 
overige bezoekers bij ruimere openstelling. 

- Groei van het aantal klassenbezoeken naar 40 per jaar. 
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HISTORISCHE SCHETS 

Het Multatuli Genootschap is opgericht in 1910 met het doel een Multatuli Museum op te richten. 

Na een grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum werd de collectie enige decennia 

bewaard in de Universiteitsbibliotheek van de UvA. In de jaren veertig kwam het Multatuli Huis in 

beeld. Het geboortehuis van Multatuli (toen nog gewoon Eduard Douwes Dekker) staat aan de 

Korsjespoortsteeg op nummer 20. Het is een rijksmonument. De reden daarvoor is niet alleen de 

beroemde bewoner uit de 19e eeuw. Het kleine huis met de klokgevel is een van de weinige nog 

bestaande voorbeelden is van een Amsterdamse middenstandswoning uit de zeventiende eeuw. 

Lange tijd was het huis in bezit van particulieren, vurige bewonderaars van Multatuli. In 1957 

verkocht het echtpaar het huis aan de gemeente Amsterdam, onder de voorwaarde dat het altijd aan 

Multatuli gewijd zou blijven.  

Door inspanningen van de laatste eigenaren en het Multatuli Genootschap ging In 1975 het Multatuli 

Museum open. Met meubilair van Multatuli, een uitgebreide boekencollectie en persoonlijke 

objecten, zoals het reiskoffertje en de globe van de schrijver. En de rode chaise longue, de beroemde 

sofa waarop Multatuli stierf. De stijlkamer op de eerste verdieping is nog steeds intact. Een aantal 

kostbare archiefstukken, zoals het manuscript van de Max Havelaar, is inmiddels om klimatologische 

en veiligheidsredenen ondergebracht bij de Afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van 

Amsterdam. 

Lange tijd heeft het Genootschap met eigen middelen en subsidie van de rijksoverheid en de 

gemeente Amsterdam het museum beheerd. In de jaren na 2010 werd het Genootschap 

geconfronteerd met een forse huurverhoging. Door de geringe financiële middelen konden er toen 

weinig activiteiten worden ondernomen en was het museum niet meer up to date. Na de drastische 

cultuurbezuinigingen van 2012 ontving het museum per 2013 geen subsidie meer. Wel werd 

overeengekomen dat de inmiddels opgerichte Stichting Multatuli Huis het pand kon huren voor het 

symbolische bedrag van 1 euro per jaar. De Stichting kreeg een bruidsschat mee ter overbrugging. Dit 

geld wordt besteed aan het gedeeltelijk meer ‘bij de tijd brengen’ van het Huis.  

Sinds 2013 is er veel gebeurd. Genootschap en museum zijn gesplitst; het museum is als Multatuli 

Huis in een stichting ondergebracht. Wel is er een hechte relatie: het bestuur van de Stichting is 

tevens bestuur van het Genootschap. De leden van het Genootschap dragen via hun contributie 

automatisch bij aan de instandhouding van het Huis. Bovendien heeft een aantal particulieren zich 

met behulp van de Geefwet duurzaam verbonden aan het Huis.  

Afgelopen jaar is ook besloten entree te heffen (vijf euro voor reguliere bezoekers, vier euro voor 

scholieren). Lange tijd is hiervan afgezien om principiële redenen: het paste in het gedachtegoed van 

Multatuli om geen drempels op te werpen voor ‘de arbeider’. Dat vindt het Multatuli Huis nog steeds 

een mooi streven, maar de tijden zijn wel iets veranderd. De hoop en verwachting is dat een 

bescheiden entree geïnteresseerden niet zal weerhouden van een bezoek. En de extra inkomsten zijn 

hard nodig om het museum in stand te houden.   

 

“Dat Nederland zijn kunstenaars en schryvers niet behoorlyk betalen kan, laat ik nu daar, schoon er 
toch dagelyks blykt dat er geld genoeg in ’t land is om de onbeschaamde zwendelary aan te 
moedigen.” (Idee 655) 
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Ondanks de beperkte financiële middelen is er de afgelopen jaren een start gemaakt met de 

herinrichting van het Multatuli Huis. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan (zie ook 

hieronder), er zijn meer educatieve activiteiten verricht en nieuwe activiteiten opgestart. Dit alles 

heeft geleid tot een flinke toename van het aantal bezoekers in de afgelopen tien jaar:  

 

 

 
 
 

PUBLIEK EN PROGRAMMERING 
 
Publiek 
Het publiek van het Multatuli Huis is breed en divers: van MBO tot VWO, van islamieten tot 
aanhangers van reïncarnatie of atheïsten, van 10 tot 100 jaar oud, van Uithuizermeden tot Australië. 
Naar verhouding is de groep Indonesiërs groot in vergelijking met andere nationaliteiten (behalve de 
Nederlandse). We streven naar een omvang van 3000 bezoekers per jaar. 
 
Presentatie van de collectie 
Het Multatuli Huis bestaat uit drie verdiepingen: de eerste verdieping, de bel-etage en het 
souterrain. Op de eerste verdieping maakt de bezoeker kennis met Multatuli en het leven dat hij 
geleid en geleden heeft aan de hand van zijn meubels en gebruiksvoorwerpen. Op de bel-etage  
wordt het ontstaan en de receptie van de Max Havelaar uitgelicht. In het souterrain bevindt zich de 
bibliotheek en het archief, waar liefhebbers en onderzoekers onder begeleiding van de conservator 
of diens medewerker een kijkje kunnen nemen. De bordjes worden op dit moment 
geprofessionaliseerd (qua vormgeving, inhoud en taal (NL en ENG). 
 
Tijdelijke activiteiten 
Tijdelijke activiteiten: het Multatuli Huis met al zijn typisch Amsterdamse trappen en afstapjes en 
verborgen hoekjes wordt zeer gewaardeerd door bezoekers maar voor tijdelijke exposities van enige 
omvang biedt het beperkte mogelijkheden. Desondanks vindt in de voorruimte van de 
bovenverdieping  gemiddeld een keer per jaar een bescheiden tijdelijke tentoonstelling plaats die 
aansluit bij de actualiteit. Er wordt gestreefd naar een gelaagde tentoonstelling waar alle niveaus iets 
van hun gading kunnen vinden met thema’s als Multatuli als klokkenluider en Multatuli’s 
gokverslaving. Soms is er een specialistische expositie voor een bepaalde doelgroep, zoals gepland in 
2017 over W.F. Hermans en Multatuli. Of die in 2019 Two rebels with a cause, over Harry van 
Kruiningen en Multatuli, al valt ook daarin voor ieder wat wils te ontdekken. 
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Educatie scholieren 
Het museum ontvangt regelmatig schoolklassen en past haar rondleiding aan aan de vraag van de 
betreffende docent. De vraag is afhankelijk van niveau, leeftijd, of vak. 

Naast het reguliere schoolbezoek zijn er voorbereidingen voor het project Multatuli, father of 
fairtrade, in samenwerking met educatief bureau Diversion. Het doel van het project is een breed 
publiek van scholieren te bereiken, met als speerpunt het MBO. Havo- en VWO-scholieren komen al 
via het vak Geschiedenis of Nederlands in aanraking met Multatuli (waarop het Huis voortborduurt), 
maar aan de meeste MBO-scholieren gaat dit voorbij. Juist voor deze doelgroep kan snel 
meerwaarde worden gecreëerd. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde peer-educatie, waarbij 
jongeren als rolmodel optreden. Zij blijken voor deze doelgroep het beste de boodschap te kunnen 
overbrengen.  

Daarnaast staat er een project in de startblokken in samenwerking met de educatieve 
Stichting Kunstkrul voor scholieren van de basisschool (10-12 jaar). Dit projectplan werd in 2017 
genomineerd voor de Museumeducatieprijs. 
  
 

 

Aan de docenten wordt feedback gevraagd na een bezoek 
 
Docent – Baarnsch Lyceum  
• Wat vond u positief tijdens het bezoek aan het Multatuli Huis? Het kleine en knusse. Het is niet zo 
museum-achtig. Verder was de ontvangst allerhartelijkst. Ik was daar met 6vwo-leerlingen en zij 
voelden zich welkom en hebben van een aardige rondleiding genoten.  
• Wat kon beter tijdens het bezoek aan het Multatuli Huis? Dat weet ik niet zo goed. Ik vrees dat 
verbeteringen tot de destructie van de intimiteit van dit museum leiden.  
• Wat miste u tijdens het bezoek aan het Multatuli Huis? Een app'je voor mijn leerlingen die 
daarmee Amsterdam in kunnen om de Lauriergracht 37 te ontdekken, het borstbeeld op de 
Torensluis, steegjes waar Droogstoppel in vluchtte, etc.  
 

 
 
Lezingen 
Als uithangbord voor het museum fungeren de lezingen voor de eigen vriendenvereniging, het 
Multatuli Genootschap, door uitgenodigde externen en tevens de lezingen die door bestuursleden en 
andere medewerkers gehouden worden op diverse locaties voor diverse gezelschappen 
(bijvoorbeeld op Kunstfestival Europalia, voor de Verenging Ons Amsterdam en de Cultuurhistorische 
Vereniging, De Orde van de Prince, Rotary e.d.) 
 
Lerende organisatie, onderzoek en publicaties 
Het Multatuli Huis brengt gemiddeld vier maal per jaar nieuwbrief uit en het jaarboek Multatuli. Ook 
worden contacten onderhouden met opleidingen en universiteiten zoals de Universiteit van 
Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Leiden. Er verschijnen artikelen van leden,  medewerkers, 
onderzoekers en studenten in vakbladen en bundels. In aansluiting op de symposia van het Multatuli 
Genootschap verschijnt ieder jaar het Jaarboek Multatuli, dat raakt aan de persoon en/of het 
gedachtegoed van Multatuli. Het is verbazingwekkend hoe actueel de gedachten en standpunten van 
Multatuli nog zijn. Multatuli was een van de eersten die de mensenrechten, en de menselijke 
waardigheid, op de kaart zette. Juist deze invalshoek biedt veel materiaal voor actuele publicaties en 
symposia.  
 
Wandeling 
Met de Multatuli wandeling verkent de bezoeker de plaatsen in Amsterdam die op een of andere 
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wijze aan Multatuli of zijn werk zijn gelieerd. Een wandelboekje en kaartje met deze plaatsen is al 
beschikbaar, maar moet geactualiseerd worden. 
 

 
'Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht no. 37' 
 
Zo luidt de eerste zin van de Max Havelaar. Deze eerste zin is ook gebruikt door Kader Abdolah als 
opening van het Boekenweekgeschenk van 2012: De kraai. Zijn verhaal gaat over een Iraanse 
vluchteling die de kost verdient als handelaar in afgekeurde koffie, maar die zichzelf eigenlijk als 
schrijver beschouwt. 
 

 

Taken op het gebied van gastvrijheid 
Om de publieksvriendelijkheid te vergroten zullen de tekstbordjes in het gehele huis herzien en 
geüniformeerd worden in 2019. 
 
Marketing en public relations 
Voor marketing en public relations heeft het Multatuli Huis nauwelijks budget. Er gaat circa vier keer 
per jaar een nieuwsbrief uit (oa naar de leden van het Multatuli Genootschap en naar externen die 
zich zelf hebben ingeschreven) en er is een website plus enige social-media-activiteit. Verder steunen 
we op mond-tot-mond-reclame, ook op deelname aan grote evenementen waardoor we kunnen 
meeliften op hun professionele pr, en op free publicity in de media. 

De doelgroepen in het onderwijs worden bereikt met behulp van ons eigen docentennetwerk 
en dat van collega’s in het Overleg Amsterdamse Museumdirecteuren (OAM), verder via de Stichting 
Mocca en Plein C en met behulp van de webcommunities docenten Nederlands resp. Geschiedenis. 
Recentelijk is een commissie ingesteld ‘de zaaicommissie’ om meer groepen – tevens uit het 
onderwijs – te werven via e-mail en free publicity in docentenbladen. 
 Verder streeft het Multatuli Huis naar een nieuwe website in jubileumjaar 2020, waar voor 
alle leeftijden en niveaus informatie over Multatuli en zijn werk te vinden is. De handschriften en het 
volledige werk zal daarop te raadplegen zijn. Zowel scholieren die een werkstuk maken, als 
wetenschappers moeten op deze site alle relevante informatie kunnen vinden. Dit naar het 
voorbeeld van de brievensite van Vincent van Gogh. Hiermee wil de Stichting het werk van Multatuli 
voor een breed publiek inzichtelijk maken, o.a. door middel van visualisaties van de chronologie en 
de plaatsaanduidingen in de romantekst van Max Havelaar en zijn andere werken. Verder wordt een 
verbinding gemaakt met scans van egodocumenten en andere bronnen (brieven, verwijzingen naar 
bv het Staatsblad, etc.). Partners zijn de Afdeling Bijzondere Collecties van de UvA en het Instituut 
Constantijn Huygens. Verder werken mee de uitgeverij Van Oorschot en de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL). NB: middelen hiervoor zullen ook worden aangevraagd bij andere 
fondsen. Zie verder collectieplan plus bijlage. 
 
Overige publieksactiviteiten  
Het Multatuli Huis neemt deel aan evenementen als Museumnacht dat uitdrukkelijk voor jongeren 
bedoeld is. En incidenteel aan andere evenementen als  (voorheen) Museumstraat, Open 
Monumentendag, het Storytellingfestival, de Fairtradeweek of het Grachtenfestival.  
 
 
 

Bedrijfsvoering 
 
De afgelopen jaren was gericht op kostenefficiëntie, het realiseren van hogere 
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bezoekersaantallen en daarmee samenhangend het realiseren van meer eigen inkomsten. Het 
Multatuli Huis begint aan deze opdracht te  voldoen. Toch zal er meer geld bij moeten van donateurs 
en/ of overheid om  aan de huidige ambities en eisen van het publiek en de samenleving te kunnen 
voldoen. Voor tenminste twee extra onderdelen worden al extra middelen geworven bij fondsen: 
Multatuli Online en Multatuli-educatie (zie bijlage). 
 
Cultureel ondernemerschap 
Multatuli was zelf al niet vies van ondernemerschap avant-la-lettre. Zo wilde hij zijn portret verkopen 
en met de opbrengst een krant oprichten en had hij het idee om reclame aan te brengen op 
treinkaartjes. 

Het Multatuli Huis streeft naar een instandhouding van de huidige mix van eigen inkomsten 
en externe inkomsten. Meer gemeentelijke subsidie is gewenst maar gezien het huidige 
gemeentelijke beleid is die kans niet groot.  Het Multatuli Huis ziet zich daarom genoodzaakt mee te 
gaan in de tendens van het cultureel ondernemerschap. Het heeft in 2017 entree ingevoerd 
(voorheen was het museum gratis te bezichtigen). Ook heeft het een winkel waarin boeken over 
Multatuli verkocht worden, portretten van Multatuli en andere merchandise als notitieboekjes en T-
shirts met de ‘Ideën’ van Multatuli erop. Voorts zetten we in op verhuur. Ook is in samenwerking met 
de Volksuniversiteit, het Theo Thijssen Museum en het Pianola Museum passe-partout-acties en 
bedrijfsuitjes geïnitieerd. 

Daarnaast proberen wij nieuwe derdegeldstromen aan te boren, zoals sponsors (in 
samenwerking met de vriendenvereniging van Multatuli, het Multatuli Genootschap) en vergroting 
van de (financiële) betrokkenheid van particulieren, zoals de grote donateurs. 
 
Huisvesting en veiligheid  
Kwantitatief gezien is de oppervlakte van het museum een beperking voor het aantal bezoekers. Er 
ligt een vergevorderd plan om het achterplaatsje te overdekken. De uitgebreide verbouwingsvariant 
bevat een uitbreiding met het buurpand. Zeker met dit tweede plan zou de capaciteit aanzienlijk 
toenemen. Ook ontstaat dan meer ruimte voor eventuele extra werkzaamheden van het personeel. 
Het zou veel bijdragen aan de verdere verspreiding van kennis over Multatuli en zijn werk. 
 
Meerjaren Onderhoudsplan 
Vanwege de overdracht van het gebouw van de ene e afdeling naar de andere van de gemeente 
Amsterdam wordt nu In samenwerking met de gemeente een nieuw MOP opgesteld. De inspectie 
door een technicus van de gemeente wees uit dat er de komende honderd jaar geen extreem groot 
onderhoud (fundering, balkenstructuur) te verwachten valt. 
 
Personeel en organisatie 
De organisatie van het Multatuli Huis wordt in 2017-2020 aanzienlijk uitgebreid, wat nodig is gezien 
de uitgebreide openstelling en de groeiende belangstelling. Het museum zou ook graag meer 
betaalde uren/ krachten willen hebben. Op dit moment is het aantal betaalde fte’s (0,5) namelijk 
onvoldoende om alle taken te volbrengen en ook het vrijwilligerspotentieel optimaal te benutten. 
 
Automatisering 
We hebben twee extra computers nodig (laptops), een projectiescherm en twee kleine beamers. Ook 
een pin-automaat staat op het verlanglijstje. 
  
Financiën en begroting 
Voor dit onderdeel verwijzen we naar de jaarrekening. Daarnaast hebben we aparte begrotingen 
voor genoemde projecten (Multatuli Online/MOL). 
 
 



9 
 

SAMENWERKING 

Naast de bestaande samenwerkingsverbanden (met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam) zijn 

ook nieuwe relaties aangegaan.  

- Samenwerking met internationale partijen 
Het Multatuli Huis is betrokken geweest bij de oprichting van het tweede Multatuli Museum 
in de wereld: in Rangkasbitoeng te Lebak (West-Java). Dat museum is nu ook als partner 
betrokken bij het project ‘Multatuli Online’ (zie collectieplan). Ook het Erasmushuis in Jakarta 
heeft zijn medewerking toegezegd. 
 

- Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (Bijzondere Collecties)  
De Universiteitsbibliotheek beheert alle handschriften van Multatuli en kan ze ook in 

tentoonstellingen opnemen. Het Multatuli Huis kan bij de Bibliotheek terecht voor algemeen 

advies, hulp bij digitalisering, bij vormgeving van tentoonstellingen, hand- en spandiensten 

bij de inrichting van de ruimten, benodigdheden voor presentaties, etc. 

- Naburige musea 
Met het Pianola Museum, Theo Thijssen Museum en de Volksuniversiteit wordt elk jaar een 

zomerevenement georganiseerd: de Summertime Walk, waarbij bezoekers met een route 

naar de deelnemende musea worden geleid en met passepartoutkorting naar binnen 

kunnen. 

- Helios: studenten Nederlands van de UvA 

Samenwerking met Helios, de vereniging voor studenten Neerlandistiek van de UvA. De 

studenten vallen af en toe in als rondleider in ruil waarvoor zij poëzieavonden mogen 

houden in het Multatuli Huis. Ook leiden ze rond tijdens Museumnacht. 

 

- Literatuur Museum en andere schrijversmusea 

In samenwerking met het Literatuur Museum en acht kleine Nederlandse schrijversmusea 

een folder over schrijvershuizen ontworpen en geproduceerd. Deze wordt inmiddels in deze 

musea en alle openbare bibliotheken verspreid. 

 

- Nederlandse Museum Vereniging 
Het Multatuli Huis is lid van de Nederlandse Museum Vereniging en neemt deel aan 

verscheidene door hen georganiseerde studiedagen, workshops voor medewerkers en 

evenementen voor het publiek. 

- OAM 
Het Multatuli Huis neemt deel aan het Overleg Amsterdamse Museumdirecteuren 

(OAM/Stichting SAM). Binnen dit overleg worden kennis en ervaring van grote en kleine 

musea met elkaar gedeeld. Ook worden diensten gezamenlijk ingekocht. Het Multatuli Huis 

kan gebruik maken van diverse marketingfaciliteiten van Amsterdam Marketing. Zo neemt 

het in 2016 deel aan de I Amsterdam Card. Dat genereert veel publiciteit. En ook overigens 

kan veel geleerd worden van de ervaringen van de grotere musea. 

- Vrijwilligers 
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Het Multatuli Huis heeft de afgelopen jaren steeds meer vrijwilligers aan zich weten te 

binden. Dit werkt twee kanten op. Het Huis kan gratis beschikken over veel goede 

arbeidskwaliteiten, terwijl de vrijwilligers in een inspirerende werkomgeving nieuwe 

contacten opdoen. Er zijn vrijwilligers met uiteenlopende expertise en vaardigheden 

(bestuurlijk, inhoudelijk, educatief, redactioneel en technisch).   

- Studenten, scholieren, buren 

In het kader van hun studies (museologie, Nederlands, IT) hebben studenten van de 

Reinwardt-Academie, de UvA en de HvA diverse ontwerpen gemaakt voor activiteiten van 

het Multatuli Huis. Bijvoorbeeld een exploitatieplan, een database en vertaalwerk naar het 

Engels. Buren springen bij met flyeren en lenen hun gereedschap. 

 
 
 

TENSLOTTE 

Het Multatuli Huis is een lieu de mémoire waar Nederland trots op kan zijn. De Stichting Multatuli 
Huis is hard op weg er een eigentijds museum van te maken en is daarnaast hét kenniscentrum over 
het gedachtegoed van Multatuli. Toegankelijk, laagdrempelig, inspirerend en uitdagend. Het 
gedachtegoed van Multatuli, uit de negentiende eeuw, is nog uiterst actueel. Het gaat over 
mensenrechten, minderheden, eerlijke handel, de plaats van godsdienst, vrijdenken en de positie 
van de vrouw. Multatuli was niet bang om tegen welke conventie dan ook aan te schoppen; hij was 
een briljante lastpak. 


