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Les  De Max Havelaar verfilmd: herhaling en 
vernieuwing

in 1859 schreef een gedesillusioneerde 

ambtenaar uit nederlands-indië een boek 

onder de schuilnaam multatuli. Max Havelaar 

of de Koffiveilingen der Nederlandsche 

Handelmaatschappy (1860) bevat een felle 

aanklacht tegen de misstanden in nederlands-

indië. De bestuursambtenaar eduard Douwes 

Dekker  beschreef in het boek in grote lijnen 

zijn eigen ervaringen. Zijn alter ego is de pas 

in Lebak aangestelde assistent-resident max 

Havelaar. 

Het BOek Max Havelaar

Havelaar merkt al spoedig dat de bevolking 

wordt uitgebuit door de lokale vorst die 

onder één hoedje speelt met de koloniale 

machthebbers. Hij klopt aan bij zijn 

meerderen, de resident en uiteindelijk de 

gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 

maar hij vindt bij hen geen gehoor. Havelaar 

neemt daarop ontslag en keert terug naar 

Nederland om verhaal te halen.1 Douwes 

Dekker schreef zijn Max Havelaar uit 

idealisme, morele verontwaardiging, en uit 

eigenbelang. Met zijn boek hekelde hij de 

machtswillekeur in Indië, maar hij schreef 

ook omdat hij voor zichzelf eerherstel wilde. 

Zijn werk heeft de eeuwen getrotseerd. Het 

boek is wereldberoemd, en wordt internatio-

naal geprezen als literair meesterwerk en 

invloedrijk politiek pamflet.2 Belangrijk is 

dat Douwes Dekker niet pleitte voor de 

afschaffing van het kolonialisme als 

systeem. Zijn roman was bedoeld als 

pleidooi voor een rechtvaardiger koloniaal 

beleid.3 

De FiLm Max Havelaar

In 1976 kwam Max Havelaar uit als eerste 

Nederlandse bioscoopfilm over het koloniale 

verleden. De film, geregisseerd door Fons 

Rademakers – één van Nederlands bekend-

ste regisseurs – sleepte veel prijzen in de 

wacht. Behalve Indonesische acteurs deden 

bijna alle bekende Nederlandse acteurs uit 

de jaren zeventig mee aan de film. 

In de film is het verhaal van Multatuli’s Max 

Havelaar in grote lijnen behouden. Toch zijn 

er ook belangrijke verschillen te constate-

ren. Die verschillen hebben op de eerste 

plaats te maken met het andere medium. 

Woorden zijn nu eenmaal geen beelden en 

een boek werkt anders op ons in dan een 

film. Bij een verfilming zijn geprinte 

woorden omgezet in beeld en geluid; kijkers 

worden daarom via meerdere zintuigen 

aangesproken. Of men nu in een donkere 

bioscoop of achter het beeldscherm thuis 

zit te kijken, altijd zal de combinatie van 

beelden met muziek, gesproken tekst en 

geluiden een ander effect hebben dan 

wanneer men een boekje in een hoekje 

leest. Bovendien kan niet alles wat in 

woorden gezegd kan worden, direct vertaald 

worden in beeld. Naast de verschillen die 

door het gebruik van verschillende media 

worden veroorzaakt, zijn er in de film ook 

veranderingen doorgevoerd die niet zozeer 

met het proces van verfilming te maken 

hebben. Deze wijzigingen moeten veeleer 

worden toegeschreven aan het verstrijken 

van de tijd en aan veranderde politieke 

inzichten. Het zijn deze ideologische 

verschillen tussen boek en film die het 

meest de aandacht trekken. 

Portretfoto van eduard douwes dekker (1820-1887)

Collectie tropenmuseum, amsterdam, coll.nr 10018662

1)  multatuli, Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche 

Handel-maatschappij, ingeleid door a. l. Sötemann (amsterdam/Brussel 1979 

[1860]).

2)  Zie bijvoorbeeld www.multatuli-museum.nl en http://entoen.nl.

3)  Zie Pattynama, Pamela (2006), ‘max havelaar, of de invloed van de populaire 

media op de herinnering aan indie’, in: Indische Letteren, 21 (3), p169-85.
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Het opsporen van de verschillen tussen 

boek en film is interessant omdat daarmee 

duidelijk wordt hoe het geschiedbeeld sinds 

1860 is veranderd. In de film zijn figuren 

verdwenen, maar ook toegevoegd. 

Gebeurtenissen die in het boek voorkomen, 

zijn weggelaten omdat ze niet pasten in de 

beoogde filmplot of eenvoudigweg niet in 

beeld zijn te brengen. Anderzijds zijn er 

scènes ingelast die je tevergeefs zult zoeken 

in de brontekst. Met elkaar dragen die 

veranderingen bij aan een verschuiving die 

de film een andere betekenis geeft dan het 

boek. De film Max Havelaar benadrukt de 

betrokkenheid van het koloniaal bestuur bij 

de uitbuiting van de Javaanse bevolking. 

Veel meer dan in het boek legt de film dus 

het accent op het corrupte gedrag van 

Nederlanders. In die accentverschuiving ligt 

een verwijzing naar veranderde denkbeelden 

over het koloniale verleden sinds de 

publicatie van Multatuli’s boek. 

In de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw vond een omslag plaats in de denk-

beelden over het verleden die men tot dan 

toe in Nederland had. Het was de roerige 

tijd van Black Power en maatschappijkriti-

sche vrouwen- en homobewegingen. Een 

belangrijk aspect van het toenmalige 

revolutionaire elan lag in de openlijke 

veroordeling van het optreden van de VS in 

Vietnam. In het kielzog van die kritiek 

begon ook de collectieve visie op het 

Nederlandse kolonialisme te veranderen. 

neDeRLAnDse OORLOGsmisDADen

Voordat die omslag in denken plaatsvond, 

was er weinig publieke aandacht voor Indië. 

In de jaren vijftig en zestig was de ex-kolo-

nie geen onderwerp dat in de publieke 

ruimte werd besproken. Met de dekolonisa-

tie had Nederland haar internationale 

positie als groot imperialistisch rijk verloren 

en over dat gezichtsverlies werd voorname-

lijk gezwegen. De honderdduizenden 

Indische migranten die na de onafhankelijk-

heid van Indonesië naar Nederland kwa-

men, arriveerden in een land in wederop-

bouw. Na de Duitse Bezetting had men de 

handen vol aan het economisch herstel en 

de Indische migranten vonden nauwelijks 

gehoor voor hun ervaringen over het verlies 

van geboorteland, oorlog, kampen en 

migratie. Als gevolg van die situatie werden 

hun verhalen niet opgenomen in het 

nationaal geheugen. Dat veranderde na het 

tv-optreden van ex-militair Joop Hueting in 

1969. Hueting had aan Nederlandse zijde 

gevochten in de onafhankelijkheidsoorlog 

tegen Indonesische nationalisten. In het 

openbaar beschuldigde hij Nederlandse 

militairen van oorlogsmisdaden. Zijn 

aanklacht sloeg in als een bom, want in 

plaats van slachtoffer van de Duitse 

bezetting werd Nederland opeens als 

misdadiger in Indonesië afgeschilderd. 

Tot dan toe werd het koloniale verleden in 

Indië voornamelijk gezien als een grootse 

Nederlandse onderneming. In de bekende 

leus ‘Daar werd wat groots verricht!’ is de 

trots op de nationale daadkracht uitgedrukt. 

Na Huetings tv-optreden en de ophef die 

daarop volgde,  begon het geliefkoosde 

beeld van een groots verleden te wankelen. 

De collectieve herinnering aan het koloniale 

verleden is sindsdien overschaduwd door 

schaamte en schuld. Het interessante van 

Rademakers film is nu dat deze de kente-

ring van groots koloniaal verleden naar 

nationale schuld tot uitdrukking brengt. 

Anti-kOLOniALe BOODscHAP

Als gevolg van het feit dat de film is 

ontstaan in de maatschappijkritische jaren 

zeventig van de vorige eeuw draagt hij een 

duidelijke anti-koloniale boodschap uit: 

Indië is uitgebuit en geëxploiteerd onder de 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse 

kolonisator. De nadruk op de betrokkenheid 

van het koloniale bestuur bij de uitbuiting 

van de Javaanse bevolking is daarom het 

belangrijkste verschil tussen Multatuli’s 

boek en de film. In tegenstelling tot 

Multatuli’s bedoeling in 1860, omvat de 

film van 1976 een anti-koloniale aanklacht.
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De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java), voor de opleiding 

van “kinderen van het mannelijke geslacht voor de militaire stand”. 

De foto is afgebeeld in Baren en oudgasten, een deel uit de 

fotoboekenserie Tempo doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij 

Querido), samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
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Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur en 

geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders. Ervaringsverhalen 

uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voorkennis niet altijd in de juiste 

context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting van 

Nederland organiseert daarom sinds 2008 De Indische School; voor iedereen die meer wil 

weten over het Indische heden en verleden.

Binnen De Indische School belichten deskundige docenten tijdens hun lessen geschiede-

nis, letteren, muziek en economie zoveel mogelijk kanten van de Indische maatschappij en 

geschiedenis. Omdat het in 2010 150 jaar geleden is dat de Max Havelaar verscheen, het 

beroemde boek van Eduard Douwes Dekkers oftewel Multatuli, zijn de lessen in dit 

Multatuli-jaar geclusterd rondom dit boek. 

Voor het volgen van de lessen is geen speciale voorkennis vereist; iedereen vanaf vijftien 

jaar zal de lessen goed kunnen volgen. De lessen vinden plaats in het Bibit-Theater van de 

Tong Tong Fair.

In deze hand-out staan een korte samenvatting van de les die u zojuist heeft gevolgd en 

een leeslijst. Alle lessen uit voorgaande jaren staan in uitgebreidere vorm op de website 

van Stichting Tong Tong, www.tongtong.nl. De nieuwe lessen uit 2010 vindt u hier in de 

loop van het jaar.

Dr ir Margaret Leidelmeijer adviseerde Stichting Tong Tong bij dit project. Zij was eerder 

betrokken bij projecten van het NIOD, het Verzetsmuseum Amsterdam, en het Nationaal 

Archief (website ‘Afscheid van Indië’).

In 2008 kon De Indische School worden opgezet dankzij een subsidie van Stichting Het 

Gebaar, in 2009 dankzij gelden van Fonds 1818, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, 

het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, SNS Reaalfonds, Stichting Tong Tong 

en Pasar Malam Besar BV en in 2010 dankzij financiering door J.E. Jurriaanse Stichting, 

Fonds 1818 en Pasar Malam Besar BV.

Stichting Tong Tong 

Bezuidenhoutseweg 331

2594 AR  Den Haag

www.tongtong.nl


