AGENDA
18 september 13.00 – 18.00
MULTATULI FESTIVAL
En daarom wou ik zo graag onsterfelijk wezen (Idee 17)
Bij het Multatuli Museum, Korsjespoort 20, Amsterdam
Buiten:
Opening 13:00: Elsbeth Etty
13:30 – 14:00 Max Havelaar de Musical
14:00 – 15:00 Twee Multatuli musea: Amsterdam en Lebak
- Lezing Arjan Onderdenwijngaard: Multatuli Leeft in Lebak
- Lezing Jacqueline Bel: bezoek aan het Multatuli Museum in Lebak
- Video Bonnie Triyana: the Multatuli festival: Muziek van het Multatuli Festival in Lebak
15:15 – 15.30 Muziek Jessica Manuputty
15:30 – 16:00 Poëzie Robin Block
16:00 – 16:15 Muziek Jessica Manuputty
17:00 – 17:30 Peter Faber en Krijn ter Braak: Max Havelaar de film
17:30 – 18:00 Max Havelaar de Musical
Binnen:
15:00 – 17:00 (beneden) Theater Djempol: kindertheater met schaduwpoppen en workshop
wajangpoppen maken
15:00/16:00/17:00 (boven) Rondleiding langsde vaste collectie en tijdelijke tentoonstelling
Saïdjah en Adinda
Gedurende de dag:
Boekenstalletje ingericht door boekwinkel de Evenaar
Indonesisch eten en drinken (verzorgd door de buurt en vrijwilligers van het museum)

8 april tot eind december 2022

tot en met 28 augustus 2022
Museum om de Hoek in het Amsterdam Museum aan de Amstel

Sinds begin maart kan Multatuli worden aangetroffen in de Hermitage. Het Amsterdam Museum dat
hier voorlopig een vleugel heeft in verband met de verbouwing op eigen locatie, heeft vanuit hun
programma Collecting the City ruimte vrijgemaakt voor het samenwerkingsverband Museum om de
Hoek. Een project waarbij 22 kleine instellingen in verschillende rondes exposeren in een gevestigd
museum om aandacht te genereren voor hun organisaties en verhalen uit de buurt. Samen met het
Indische Buurtmuseum, het Cacaomuseum en Museum Perron Oost vervult het Multatuli Museum
twee kabinetten. Indonesië, koloniaal verleden, armoede en rechtvaardigheid zijn daarbij de
verbindende noties. Onder meer de reeds aangeschafte brieven uit 1855 waarin Douwes Dekker
correspondeert met schuldeisers kunt u hier bekijken.

Als onderdeel van de randprogrammering zal Elsbeth Etty een lezing verzorgen op 25 mei. Voor meer
informatie hierover zie https://www.amsterdammuseum.nl/events/museum-om-de-hoek/27540
Leden van het Multatuli Genootschap kunnen zich hiervoor aanmelden per mail via info@multatulimuseum.nl

5 mei 2022
Vrijheidsmaaltijd in het Multatuli Museum.

8 april t/m 8 augustus 2022

Het Multatuli Museum heropent met de tentoonstelling van de tekeningen die Dick Matena maakte
voor zijn boek Saídjah en Adinda. In deze tentoonstelling wordt het verhaal van Saïdjah en Adinda,
een van de hoogtepunten uit Max Havelaar, verteld aan de hand van de rijke, sfeervolle illustraties van
Dick Matena. In dit tragische verhaal maakte MUltatuli het onrecht dat hij bestraad toegankelijk voor
de lezer. Met zijn tekeningen wekt Dick Matena, bekend van eerdere literaire beeldvertalingen,
Saïdjah en Adinda echt tot leven.

Vanaf 16 februari 2022: iedere derde woensdag van de maand

Sjaalmanpapers: lezingenreeks bij de faculteit geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit
Amsterdam.

