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Max Havelaar – De graphic novel, werd  
geschreven door Jos van Waterschoot 
 naar het manuscript van Multatuli.  
Het tekenwerk is van Eric Heuvel.  
Max Havelaar verscheen in de 19de eeuw,  
maar wordt ook nu nog steeds gelezen en  
gewaardeerd. Met deze leskaart gaan we op 
zoek naar de betekenis van dit bijzondere 
boek en naar de raakvlakken van Multatuli’s 
werk met de tijd waarin wij nu leven.

7 | In het ambtelijk bestuur 
in Nederlands-Indië had 
een bepaalde functie de  
bijnaam ‘oudere broer’. 
Welke functie werd zo  
genoemd? Kun je ook  
uitleggen waarom dat was?

1 | Dit is een foto van Eduard Douwes 
Dekker (Multatuli) uit 1865. In welke 
Nederlandse stad is zijn geboortehuis 
nog steeds te zien?  
 
 
2 | Wat is er nu in het geboortehuis 
van Douwes Dekker gevestigd?  
 
 
3 | Eduard Douwes Dekker schrijft  
in zijn boek over de omstandigheden 
in Nederlands-Indië. Hij doet dat niet 
onder zijn eigen naam. In het boek 
gebruikt hij zelfs drie verschillende 
namen. Dat vertelt hij zelf in het  
verhaal als Max Havelaar. Welke twee 
andere namen waren dat?  
 
 
4 | Eerst werkte Max Havelaar in  
Batavia op Java om uiteindelijk een 
aanstelling te krijgen in Lebak.  
Wat voor functie vervulde hij in 
Lebak toen hij daar ging werken?  
 
 
5 | Was die functie in Lebak een  
hogere positie dan in Batavia?  

 
6 | Zet deze functies in de juiste 
volgorde van laag naar hoog: 
 
   π  Resident  
   π  Regent  
   π  Assistent-resident  
   π  Controleur  
   π  Koning van Nederland 
   π Gouverneur-generaal  
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8 | Het verhaal van  
Saïdjah en Adinda was  
een hoogtepunt in de film 
Max Havelaar uit 1976.  
In dat verhaal staat de  
buffel van Saïdjahs vader 
centraal. Waarom was een 
buffel van levensbelang 
voor de Nederlands- 
Indische boeren?  

9 | De Nederlanders  
bepaalden welke producten 
de boeren in Lebak moesten 
verbouwen. 
Noem vijf van die luxe  
producten die de Neder- 
landers wilden hebben.  
 
 
10 | De boeren in Lebak  
zouden zelf liever andere 
producten verbouwen. 
Waarom waren die  
producten belangrijker  
voor de boeren? 

11 | Onderdrukking bestond al veel langer en niet  
alleen in Nederlands-Indië.  
Door welk boek had Multatuli zich laten inspireren 
om het leven van onderdrukte mensen te beschrijven?   
 
 
12 | Het thema van het boek uit vraag 11 sprak  
Multatuli zeer aan. Welk thema was dat?  
 
 
13 | Het boek Max Havelaar maakte in Nederland  
veel indruk. Ook zijn er wereldwijd veel vertalingen 
verschenen.  
Waarom denk jij dat Max Havelaar ook zo populair  
in het buitenland is? 

Max Havelaar leskaart.qxp_Max Havelaar leskaart  02-04-21  09:42  Pagina 3



14 | Een moderne maatschappelijke organisatie 
heeft zijn naam rechtstreeks afgeleid van het  
boek Max Havelaar.  
Welke organisatie is dat en wat willen ze bereiken?  
 
 
15 | Max Havelaar verscheen voor het eerst in 1860 
en werd al snel verkozen tot het belangrijkste boek 
in de Nederlandse geschiedenis. Waarom is dat? 
 
 
16 | Multatuli droeg zijn boek op aan Koning  
Willem III. Wat had de koning met Nederlands-
Indië te maken?  
En wat hoopte Multatuli daarmee te bereiken? 
 
 
17 | De situatie van de koffieboeren in Nederlands- 
Indië – tussen het moment dat Multatuli de Max 
Havelaar schreef en nu – is erg veranderd.  
Wat kun je daarover vertellen?  
 
  
18  | Nog steeds worden we in het straatbeeld  
aan Multatuli herinnerd. Zie de beelden hiernaast. 
Vind je dat terecht? En waarom? 
 
 
19 | Stel je eens voor dat Multatuli in onze tijd  
zou leven. Voor welk maatschappelijk probleem 
denk je dat hij zich nu zou hebben ingezet?  
 
 
20 | Multatuli betekent in het Latijn ‘ik heb  
veel geleden’. Waarom heeft de schrijver Eduard  
Douwes Dekker voor dit pseudoniem gekozen? 
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