
Hoeveel musea bestaan er waar je moet aanbellen om naar binnen te kunnen? In 
Amsterdam in elk geval één: het Multatuli Huis. Het lijkt wel alsof je op bezoek gaat 
bij de schrijver. Aangezien ik de Max Havelaar onlangs gelezen heb, moest ik 
natuurlijk wel even langs zijn geboortehuis. Daar zit sinds 1975 een van de 
schattigste museumpareltjes van Amsterdam. 
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Een echte held 
De meeste mensen zullen Multatuli kennen van het expressieve borstbeeld op de 
Torensluis bij het PC Hoofthuis en van toetsen op de middelbare school (Wat was 
zijn echte naam? Eduard Douwes Dekker). De schrijver was belangrijk, maar 
waarom ook alweer? Om de herinnering even op te frissen: Multatuli kun je met recht 
een held noemen. Hij is één van eersten die zich uitspreekt tegen het beleid van de 
Nederlandse overheid in gekoloniseerd Indonesië. Daar werd de plaatselijke 
bevolking onder de noemer van zogenaamde ‘herendiensten’ – een verkapte vorm 
van slavernij – gedwongen tot zware arbeid. In zijn Max Havelaar (1860) bracht 
Multatuli kritiek uit op dit stukje zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. 
Zijn protest was niet onverdienstelijk: het boek stond aan de voet van een 
opkomende kritiekgolf in Nederland, waardoor uiteindelijk zowel de herendiensten op 
Nederlands-Indië als de slavernij in de daaropvolgende jaren werden afgeschaft. 
Overigens trok de schrijver zich niet alleen het lot aan van de koloniale bevolking, 



maar ook dat van vrouwen in zijn eigen land. Hij kan gerekend worden tot de een 
van de eerste feministen van Nederland. 
 

 
Detail van het bureau van Multatuli (foto door auteur) 
 
Met liefde bewaard 
De Turkse schrijver Orhan Pamuk geeft de charme van kleine musea prachtig weer 
in de laatste hoofdstukken van zijn boek Het museum van de onschuld (2008). De 
hoofdpersoon brengt – geobsedeerd met het idee de herinnering aan zijn geliefde 
levend te houden – alle materiële herinneringen aan haar samen in een museum.* 
Voorafgaand legt hij een indrukwekkende queeste af langs vele kleine musea over 
de hele wereld – waaronder het Teylers Museum in Haarlem. In zijn boek trekt 
Pamuk de analogie tussen de liefde van een mens voor een medemens en de liefde 
van kleine musea voor hun collectie. Uit alles in het Multatuli Huis blijkt diezelfde 
liefde. Het bureau waarachter Multatuli werkte, zijn reiskoffer, de sofa waarop hij 
overleed, zelfs de urn waarin zijn as werd bewaard en een lok van zijn haar… als 
relikwieën in een kerkkapel zijn deze herinneringsobjecten samengebracht in zijn 
geboortehuis – om voor de eeuwigheid te bewaren. Dan geeft het niet dat de foto’s 
aan de wand zijn uitgeprint en de tekstbordjes op de objecten liggen in plaats van 
tegen de muur hangen. Want dat alles te samen geeft die kleine musea juist die 
charme, die ze absoluut de moeite waard maken om te bezoeken. 



  
Het archief van het Multatuli Huis (foto door auteur) 
 
 
* Pamuk heeft zijn fictieve museum overigens werkelijk opgericht: je kunt het sinds 
2012 bezoeken in Istanbul [1]. 
 
1. http://en.masumiyetmuzesi.org 


