
Meer Multatuli - Video 
 
Beeld en Geluid in Hilversum is dé plek waar media samenkomt. Voor de 
museumbezoeker die geïnteresseerd is in de werking van media en de scholier die een 
workshop komt volgen over fake news. Voor de redacteur die een fragment zoekt voor 
een televisieprogramma. Voor de kunstenaar die met archiefmateriaal nieuw werk 
maakt en voor de onderzoeker die een publicatie schrijft over diversiteit in de media. 
Beeld en Geluid is een van de grootste archieven ter wereld en bewaart diverse soorten 
media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke 
prenten, gifjes, websites en objecten.  
 
Ook de Multatuli-liefhebber of bijvoorbeeld de docent die Multatuli in zijn of haar lessen 
wil bespreken kan bij Beeld en Geluid zijn hart ophalen. Via Multatuli.nl kunt u al 
verschillende videobestanden bekijken, maar in de collectie van Beeld en Geluid is nog 
veel meer Multatuli gerelateerd materiaal te vinden. Via de klantenservice kunt u 
kosteloos een afspraak maken om de collectie te doorzoeken en direct materiaal te 
bekijken en beluisteren.  
 
Als handreiking geven we u hieronder een lijstje met programma's die voor u als 
Multatuli-geïnteresseerde als startpunt kunnen fungeren. Elke programma vermeldt als 
laatste een PGM code, waarmee u het betreffende programma snel kunt vinden in de 
catalogus van het museum. Deze catalogus met beschrijvingen van de programma's 
vindt u ook online, maar de meeste programma's zijn alleen te bekijken bij de 
klantenservice in Hilversum. Soms is een programma via de website van de betreffende 
omroep te bekijken. 
 
 
Actualiteiten Revue 1948 - William A. Maclean brengt u 
1948 
Journaalprogramma waarin aandacht voor het bijzetten van de as van Multatuli op 
crematorium Westerveld. Onthulling monument aldaar.  
Beelden van het Multatuli museum in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Met 
korte levensbeschrijving Multatuli en aan begin de startleader van het journaal. 
PGM3986264 
 
Ik wil gelezen worden..! 
VARA 12 mei 1960 
Presentator Pier Tania en voorzitter van het Multatuli-genootschap Garmt Stuiveling 
presenteren een herdenkingsprogramma naar aanleiding van het honderd jaar geleden 
verschijnen van de 1e druk van de Max Havelaar van Multatuli. 
PGM103555 
 
Multatuli 
NTS 26 februari 1967 
In 1967 maakte Hans Keller voor de NTS een serie over Multatuli. In deze aflevering is 
o.a. een toneelfragment te zien uit De eerloze met Kitty Courbois, Joop Admiraal, Hans 
Tiemeyer, Wim van den Brink, Jacques Commandeur en Ton Lutz. 
PGM122748 
 



Multatuli 
VPRO 9 april 1970 
Programma van Hans Keller over Multatuli. Het programma toont prenten, fotofilm, 
korte shots mbt het leven van Multatuli. Hans Keller vertelt een grappige anecdote over 
de as van Multatuli. Opnames in de urnentuin van het Crematorium Westerveld  
PGM112021 
 
Multatuli - Ik ben slechts bij ongeluk artiest 
NOS  30 juli 1987 
Een serie over Multatuli van Frank Klein. In deze aflevering staat Multatuli's 
schrijversschap centraal: zijn strijd tegen de zeden en christendom, de onderdrukking 
van de vrouw en de arbeider en zijn strijd voor persoonlijke erkenning. Interviews met 
o.a.: W.F. Hermans, Hella Haasse en Gerard Walschap. 
PGM122561 
 
Saidjah 
NOS 30 september 1987 
Muzikaal televisiedrama van Jan Bosdriesz en Gerard Westerwaal naar het verhaal 
Saïdjah en Adinda van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Met medewerking van acteur 
Hans Dagelet (Saïdjah), bariton Charles van Tassel; pianisten Gerard Bouhuis en Yoko 
Abe; harpisten Ernestine Stoop en Taetske Kleijn; slagwerkers Hans van der Meer en 
Paul Koek; het Amsterdam Loeki Stardust Kwartet en het Gamelan Ensemble Tirta.  
PGM112892 
 
Max Havelaar (musical) 
AVRO 15 september 1988 
Registratie van de musical Max Havelaar van Jos Brink, Frank Sanders en Henk 
Bokkinga, naar de gelijknamige roman van Multatuli. De toneelregie is in handen van 
Horst Mentzel en de choreografie is van Lindsay Dolan. Met in de hoofdrollen: Jos Brink 
als Max Havelaar, Lucie de Lange als Tine Havelaar, Frank Sanders als Verbrugge, 
Jérôme Reehuis als Batavus Droogstoppel, Paul van Gorcum als resident Slijmering en 
Bob Goedhart als adhipatti Karta Natta. 
PGM191447 
 
Woutertje Pieterse 
NOS 7 oktober 1988 
Opera in twee delen van Konrad Boehmer, naar het boek van Multatuli, met 
medewerking van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lucas Vis. 
Rolverdeling: Woutertje Pieterse: Bert Luttjeboer; Verteller: Carel Alphenaar; Juffrouw 
Pieterse: Marianne Blok; Juffrouw Laps: Karstien Hovingh, en vele anderen." 
PGM102886 
 
Ik heb al een boek (23) 
KRO 5 april 1995 
Serie praatprogramma's over boeken, gepresenteerd door Aadvan den Heuvel en 
uitgever Martin Ros. Vaste onderdelen:gesprekken met schrijvers, de Tip-5, de 
boekenkeuze van eenbekende Nederlander en de keuze van een bibliotheekbezoeker. 
Gesprek met Hans van Straten over zijn nieuwe boek Multatuli van blanke radja tot 
bedelman, een biografie over de laatste jaren van Multatuli. 



PGM152048 
 
Impact - Standbeeld of schrijver 
VARA 6 april 1995 
In deze aflevering van de serie Standbeeld of schrijver brengt Boudewijn Büchs Multatuli 
onder de aandacht en onderzoekt hij of de schrijver alleen van naam bekend is of toch 
ook om zijn werken. Historicus Henk Wesseling brengt in een interview naar voren dat 
Multatuli’s roman Max Havelaar niet anti-koloniaal is. Ondanks Multatuli’s protest tegen 
koloniale maatregelen. ‘’Het paternalisme is duidelijk aanwezig in dat boek’’. Ook 
bezoekt Büch het huis, thans hotel, in het Duitse Ingelheim waar Multatuli is gestorven 
in 1887. In het Multatuli-hotel in Ingelheim treft Büch ook leden van de Multatuli-
gesellschaft, een club van bewonderaars. Büch vindt het prachtig, maar twijfelt 
aangezien zij nooit de originele versie in het Nederlands hebben gelezen. 
PGM3815656 
 
Opium, weet wat er speelt 
AVRO 14 april 2010 
Cultureel magazine over actuele culturele voorstellingen in het land. In deze aflevering 
raadt scenarioschrijver Ger Beukenkamp de tentoonstelling Het is geen roman, 't is een 
aanklacht - 150 jaar Max Havelaar aan, te zien bij de Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam. 
PGM3743307 
 
Max Havelaar leeft! 
Omroep MAX 16 maart 2011 
In deze documentaire van Jan Fillekers vertelt Peter Faber over zijn ervaringen in de 
film Max Havelaar (1976). Bijzonder hoogleraar literaire kritiek en columniste Elsbeth 
Etty, de biograaf van Multatuli Dik van der Meulen en de redacteur van de Volledige 
Werken Hans van den Bergh gaan dieper in op de inhoud van het boek. In 2010 is het 
150 jaar geleden dat het boek over misstanden in de Nederlandse kolonie Nederlands-
Indië verscheen. Ter gelegenheid daarvan organiseert het Multatuli Genootschap 
diverse symposia en tentoonstellingen en worden vele activiteiten rond 'Max Havelaar' 
georganiseerd. De documentaire gaat ook in op de betekenis van het boek in 1860 en in 
de 21e eeuw. 
PGM3864450 
 
Durf te denken 
HUMAN 5 november 2011 
Multatuli is de man die met zijn roman 'Max Havelaar of de Koffijveilingen der 
Nederlansche Handel-Maatschappij' de misstanden van de Nederlandse koloniale 
politiek in Nederlands-Indië krachtig aan de kaak stelt. Het boek wordt in heel Europa 
omarmd door emancipatiebewegingen als de vrijdenkers, socialisten en humanisten.  
In dit boek kiest Dekker het pseudoniem Multatuli, Latijn voor 'ik heb veel (leed) 
gedragen' (=multa tuli) Naast schrijver is hij ook redenaar en denker. Geïnspireerd door 
de Verlichting, wijst Dekker, net als Spinoza, een persoonlijke God af. De mens moet zijn 
natuur volgen, die inherent goed is. In de uitzending is o.a. Atte Jongstra te gast. Hij 
schreef onder andere De Multatulianen, een geïllustreerd overzicht van de 
uiteenlopende vormen van hulde die Multatuli vanaf zijn debuut Max Havelaar ten deel 
is gevallen. In februari 2012, rond de 125ste sterfdag van Multatuli, verschijnt van 



Jongstra een boek over Multatuli’s 'Millioenenstudien' uit 1872. De aflevering is te 
bekijken via: https://www.human.nl/speel~POW_00399919~multatuli-eduard-
douwes-dekker-1820-1887-durf-te-denken~.html 
PGM3932590 
 
Het Klokhuis - Canon: Max Havelaar 
NPS NTR 23 februari 2012 
In deze aflevering uit de jeugdserie 'Het Klokhuis maakt geschiedenis': Multatuli 
(pseudoniem van Eduard Douwes Dekker), auteur van ‘Max Havelaar’, een van de 
beroemdste boeken uit de Nederlandse literatuur. Het boek is een aanklacht tegen het 
koloniale bestuur in voormalig  
Nederlands-Indië. De uitzending is te bekijken via: https://www.hetklokhuis.nl/tv-
uitzending/3083/Max%20Havelaar 
PGM3957994 
 
Welkom in de ijzeren eeuw 
NTR 31 januari 2016 
Historische comedyserie voor de jeugd. Op de bank zit de grote schrijver Multatuli, 
bekend van zijn boek Max Havelaar, een aanklacht tegen uitbuiting in Nederlands-Indië. 
Maar was Multatuli zelf niet in dienst van het koloniaal bestuur en waarom is hij 
eigenlijk ontslagen? Dorine op haar scherpst. Met o.a. Afschaffing van de slavernij, Schip 
naar Indië en Florence Nightingale. De aflevering is te bekijken via: 
https://schooltv.nl/video/welkom-in-de-ijzeren-eeuw-nederland-overzee/ 
PGM4943267 
 


