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Flitsen van Multatuli in Den Haag (1869 - 1870)
Tijdens zijn Haagse jaren neemt het persoonlijk 
leven van Eduard Douwes Dekker, de beroemde 
schrijver  Multatuli, een wending. Onopvallend is 
hij zeker niet en zijn opvattingen zijn ongewoon 
en vooruitstrevend.
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Start: Hoofdingang Station Hollands 
Spoor. Ga rechtdoor over het 
Stationsplein

Als Eduard Douwes Dekker per stoomtrein in Den Haag 
aankomt, ziet Den Haag er heel anders uit dan nu. 
Het Hollandsche Spoor uit 1845 is nog een klein 
stationnetje en ligt aan de rand van de stad tegen de 
weilanden aan. Daar staan enkele fabrieken en een 
molen. Alleen langs de lijn Den Haag-Rotterdam staat 
een rij huizen. De stad groeit echter aan alle kanten 
snel uit. In 1850 zijn er 70.000 inwoners. In 1869 zijn 
dat er 113.460! Arbeiders, dienstboden, koetsiers 
en ambtenaren vinden werk in de stad. Den Haag 
wordt in de tijd van Eduard Douwes Dekker een echte 
industriestad. De grote en kleine bedrijven verzamelen 
zich bij het station en rond de grachten.  

Eduard Douwes Dekker vestigde met de Max 
Havelaar zijn naam als schrijver en hij hoopte met 
dit boek op eerherstel na zijn ontslag als assistent 
resident in Nederlands-Indië. Eduard Douwes Dekker 
koos als schrijversnaam Multatuli, pseudoniem voor: 
‘Ik heb veel gedragen’. Over Eduard Douwes Dekker, 
de Max Havelaar en zijn verdere teksten zijn tot aan 
nu, vele studies geschreven. 
Vanaf 1869 woonde Eduard Douwes Dekker ongeveer 
anderhalf jaar met zijn gezin in Den Haag. Hij kende 
de stad goed, want hij kwam vaker in Den Haag. Al 
eerder ontmoette hij hier de jonge vrouw Mimi en zij 
betrekken samen een huis. Ook zijn vrouw Tine en de 
kinderen komen daar wonen. ‘Het is een ruim huis, 
ieder heeft een eigen kamer’, schreef hij haar. ‘En we 
hebben kippen in het achtertuintje.’
Wij willen weten waar hij woonde en wat hij kwam 
doen? 
Eduard Douwes Dekker was niet bang van reizen en 
we volgen hem vanaf het station Hollands Spoor op 
weg naar huis aan de rand van de stad. We hopen 
hem zo beter te leren kennen.

De Hoefkade (links) was de landweg naar Rijswijk 
voor paard-en-wagens, ruiters, en mensen die te voet 
moesten. Rechts stond een grote fabriek, IJzergieterij 
de Prins van Oranje.

Vrienden, zoals Philip Hotz, de eigenaar van de 
fabriek, noemden hem ‘Dek’. Hotz had, net als 
Eduard Douwes Dekker, vrijzinnige opvattingen  
over het geloof en de samenleving. Uit deze 
vriendschap ontstond een belangrijke tekst, Idee 
451, die bijdroeg aan de groei van het socialisme. 
Philip was echter overleden en Eduard Douwes 
Dekker loopt echter door over de Stationsweg die 
sinds 1858 bestraat is.

De entree van de 
koninklijke wachtkamer.
Het station is vernieuwd 

tussen 1888 en 1893.
De koninklijke familie 

kreeg een eigen wacht-
kamer in de stijl van 
de neo-renaissance.

Steek de Oranjelaan/Hoefkade over. Vraag 2: Wat is vrijzinnig?

Eduard Douwes Dekker 

Vraag 1: Welk woord in gouden letters 
van deze geveltekst ontbreekt hier?

Zie vraag 1

Arbeiders van de  
ijzergieterij bij de voltooide  

Zwitserse (gietijzeren-) brug  
in het Haagse bos. De 

man met de hoge hoed 
op de voorgrond is de 

stadsarchitect.
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Ga de tweede zijstraat links, de Van 
Hoogendorpstraat in.

De Vereeniging tot Verbetering der Woningen van de 
Arbeidende Klasse te ‘s-Gravenhage zag kans grond 
aan te kopen en bouwde hier van 1862 tot 1869, in 
blokken van vier, 168 huisjes aan beide kanten van 
de straat. Dit project kreeg nationale en internationale 
waardering. De grond was voordelig gebruikt en ieder 
huisje had zelfs aan twee kanten ramen en een tuintje. 
Dat was gewoonlijk in hofjes wel anders. 

Opdracht 1: Loop tussen de huisjes 
door. 
Hoeveel blokken huisjes zijn er nog 
over en hoeveel huisjes zijn dit?  
 
Voel jij je comfortabel in jouw huis? 

Verder over de Stationsweg naar  
nummer 72.

Het tegeltableau werd gemaakt in de Koninklijke 
Porselein- en Aardewerkfabriek Rozenburg. Deze 
fabriek vestigde zich op de Zuid Binnensingel, toevallig 
bij het huis van Eduard Douwes Dekker op de hoek.

Vraag 3: Kijk naar de dakrand van num-
mer 72.
Wat staat er op het tegeltableau? 
Hoe heet de huidige sociale voorziening 
voor mensen boven de 65 jaar?

De huisjes aan de rechterkant 
van de straat zijn in 1932 

afgebroken. De overgebleven 
huisjes kregen keukentjes 

aangebouwd.

Hij komt langs deftige huizen. Op nummer 72 vestig- 
de zich de Eerste Hollandsche Levensverzekerings-
bank. Sociale voorzieningen waren er niet en bij 
zo’n bank kon je sparen voor je oude dag.
Het verschil tussen arm en rijk was in Nederland erg 
groot. Als je in geldnood zat kon je met waardevolle 
voorwerpen naar de bank van lening, ofwel de 
lommerd. Had je weer geld, dan kocht je het weer 
met rente terug. Zelfs Eduard Douwes Dekker 
moest eens z’n gouden horloge verpanden.

Wat voor iemand was Eduard Douwes Dekker als 
persoon? Een opmerkelijke persoonlijkheid was 
hij zeker! Kritisch ingesteld over zichzelf ook, want 
hij schreef: ‘k wou mijzelf gaarne eens ontmoeten, 
om te weten hoe ik mij beviel. Maar ik moet 
goedgehumeurd wezen die dag, want ik hou niet 
van onaangenaamheden’. 

De belangrijkste romanfiguren 
in de Max Havelaar zijn op 
bestaande personen gebaseerd. 
Deze beschrijft Multatuli scherp 
maar desondanks hebben zijn 
beschrijvingen een humoristisch 
effect.

De presentatie van het 
Rozenburg porselein op de 
wereldtentoonstelling in Parijs 
was meteen succesvol. Het 
porselein was bijzonder dun 
en je kon er licht doorheen 
zien schijnen. De stukken 
waren gedecoreerd met op 
Art Nouveau geïnspireerde 
bloemmotieven.

Op het tegeltableau staat 
een afbeelding van 

de Levensverzekerinsbank 
in Amsterdam.
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Rechtdoor naar het Oranjeplein. Het was de bedoeling van het stadsbestuur om er 
een chique plein van te maken, en dat is ze maar 
gedeeltelijk gelukt. Later, tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog, zijn veel Joodse mensen die hier woonden 
naar Duitsland gevoerd en omgebracht. Het plein en  
de huizen raakten vervallen, maar nu is het Oranje-
plein gerenoveerd. Het is nu een fijne plek voor 
kinderen om te spelen.

Vraag 4: Wat is revancheren? Bij zijn aankomst in Den Haag was Eduard Douwes 
Dekker al de beroemde schrijver Multatuli die met 
zijn beschrijving van de uitbuiting van inlandse 
boeren een rilling door Nederland had laten gaan. 
Als hoge ambtenaar in Lebak, Nederlands-Indië, 
wilde hij de wantoestanden onder de inlandse boeren 
en hun Hoofden, openbaar maken. Zijn doel was 
de positie van de inlandse boeren in de koloniën 
te verbeteren. Zijn kritiek kwam hem op ontslag te 
staan. Noodgedwongen schreef hij, in een poging 
zich te revancheren, de Max Havelaar of de Koffij-
veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy.

Het handschrift van Multatuli:  
’Ik ben makelaar in koffij, en woon 
op de Lauriergracht No 37.’

Steek het plein schuin naar links over 
en ga door het hek de Tullinghstraat 
in. De hekken zijn open van 
zonsopgang tot zonsondergang.

Rechts op de hoek van dit straatje stond een beroemd 
schooltje. De vloer was van aangestampte aarde. 
De leerlingen hadden arme ouders maar de school 
was bekend tot in Italië toe. De ‘bovenmeester’ van 
deze school, Jan Ligthart, ontwikkelde een moderne 
onderwijsmethode. Zijn vernieuwende ideeën bereik-
ten zelfs koningin Wilhelmina. Zij kwam kijken en 

ontmoette Ligthart 
meer dan eens om 
met hem over de 
opvoeding van haar 
dochter Juliana, de 
kroonprinses, te 
spreken. Ligthart 
zelf werd een 
bewonderaar van 
Eduard Douwes 
Dekker. 

Vraag 5: Veel jeugdliteratuur was er in 
die tijd niet. Welk van deze bekende 
jeugdboeken is indertijd speciaal voor 
kinderen geschreven?
- Woutertje Pieterse
- Alice in Wonderland
- Gullivers reizen 
 

Eduard Douwes Dekker en zijn vrouw Tine sturen 
dochter Nonni en zoon Edu in Den Haag niet naar 
school. Kinderen waren niet verplicht om naar 
school te gaan. Bij rijke kinderen kwam een leraar 
aan huis. 
Arme kinderen moesten meehelpen geld verdienen 
en kregen nauwelijks onderwijs. Hierin kwam veran- 
dering met de leerplichtwet uit 1900. De midden-
klasse van lagere ambtenaren en middenstanders 
stuurden hun kinderen al eerder naar school. 

Het Oranjeplein is de loop van de tijd 
veel opnieuw ingericht. Zelfs was er 
enige tijd een openlucht zwembad.

Foto links:
Prinses Juliana in 1910

Foto midden:
Nonni en Edu Douwes Dekker, 
waarschijnlijk gefotografeerd in 

Brussel in 1863. In Den Haag is 
Edu 15 jaar oud en Nonni 12 jaar. 

Nonni had veel talent voor tekenen 
en muziek. Zij kenden hun vader 

eigenlijk niet zo goed.

Foto rechts:
Eduard’s vrouw Tine, een foto 

uit 1862. (Everdine Huberte 
Baronesse van Wijnbergen)
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Koning Willem II stemde in 1848, een jaar voor hij 
stierf, in met het verminderen van zijn koninklijke 
bevoegdheden. De volksvertegenwoordiging (nu de 
Eerste en Tweede Kamer) kreeg meer macht. Zijn 
zoon en opvolger Willem III heeft zich hiertegen 
zonder succes verzet. Hij was onze laatste koning tot 
dusver.

Vraag 6: Lees het straatnaambordje 
van de Koningstraat. 
Aan welke toekomstige koning heeft 
koning Willem III (postuum) een paar 
van zijn namen doorgegeven?  
Hoe heetten de moeder en de groot-
moeder van koningin Beatrix? Wie was 
de dochter van Koning Willem III? 

Steek over naar de Westenberg-
straat, aan de rand van de 
Schilderswijk.

Nieuw was eveneens het kiesrecht voor vrouwen, 
nu in Nederland heel gewoon maar in sommige 
landen nog steeds onmogelijk. Een goede kennis 
van Eduard Douwes Dekker, Betsy Perk, vocht 
voor zelfstandigheid van vrouwen. Eduard Douwes 
Dekker steunde haar hierin. Arme vrouwen moesten  
hard meewerken maar vrouwen uit een gegoed 
milieu móchten niet uit werken of een beroeps-
opleiding volgen. Hadden ze geen man, dan waren 
ze afhankelijk van familie. Hun magere inkomen 
verdienden ze vaak met handwerken zoals het 
borduren van linnengoed.

Vraag 7: Noem een aantal vrouwen die 
in de Tweede Kamer zitting hebben.
Hoe groot is het percentage vrouwen in 
de Tweede Kamer tegenwoordig?

Verder naar de Jacob Catsstraat.
Ga aan de overkant het wandelpad 
op en door het fietshekje.

De groei van de stad stimuleerde de lokale Haagse 
industrie op allerlei gebied. De huisvesting van de 
binnenkomende arbeiders was echter slecht en de 
armoede groot. De nieuwe wijk werd desondanks 
vernoemd naar Hollandse meesterschilders uit de 
Gouden Eeuw: de Schilderswijk. Veel huizen van 
destijds zijn nu alweer afgebroken. Hier en daar vind  
je nog delen van straten uit die tijd terug. 

Douwes Dekker was niet bang zijn mening te geven 
in lezingen en geschriften. Over de opvattingen van 
mannen zei hij in Idee 225: 
‘t Is een schande voor de mannen, dat de vrouw, in 
hun eigen schatting, hoger staat naarmate zij minder 
met mannen is omgegaan. 
 
Multatuli sprak graag en goed in gezelschap en 
als hij hierover het commentaar kreeg: ‘Gij spreekt 
veel over uzelf, dat is tegen de toon van goed 
gezelschap.’, zei hij: ‘Dit zeggen velen over wie 
niet gesproken wordt, noch door henzelf, nog door 
anderen. – Zoek beter gezelschap dan het mijne.’

Betsy Perk wilde 
meer dan piano-
spelen, borduren 
en theedrinken. Zij 
speelde het klaar 
om van haar pen 
te leven.

‘Koning’ 
Willem IV

Koning Willem III.
De grote tegenspeler van 

Willem II en Willem III 
was Thorbecke. Met de 

herziening van de grondwet 
legde deze de basis voor 
onze huidige democratie.

In de ‘oude’ Jacob Catstraat 
stond de Hus broodfabriek 

uit 1894 waar bijna heel 
Den Haag tot in de jaren ‘70 

z’n wittebrood van at.
Het brood op de foto was in 

1939 ‘kuch’ voor soldaten.
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’t Palet is een internationale basisschool. In deze 
kleurrijke wijk hebben 60% van de kinderen een niet-
Nederlandse achtergrond Stukjes cultuur uit Somalië, 
Turkije, Ghana, Marokko, Turkije, Dominicaanse 
Republiek, Suriname, China en Nederland nemen de 
kinderen mee naar hun school. De Schilderswijk is 
rijk aan kinderen, aan scholen en aan culturen!  De 
kinderen van deze school vormen samen een kleurrijk 
palet.

Opdracht 2: Bedenk een goede slogan 
over integratie voor bijvoorbeeld een 
Loesje-poster. Loesje, het meisje dat 
al meer dan 20 jaar bekend is van haar 
korte, kritische teksten op zwart-wit 
posters. (www.loesje.nl)

Voorbij Basisschool ’t Palet. In de Max Havelaar vertelt Multatuli een prachtig 
verhaal over de geliefden Saïdja en Adinda. Zij 
groeien samen op het eiland Java op. Saïdja’s vader 
is heel arm geworden doordat hij aan de regent zijn 
buffels moet afstaan en hij vlucht. De buffels én de 
mensen waren de ‘werkpaarden’ van Nederlands-
Indië. Saïdja is vijftien als hij besluit naar Batavia 
te gaan om daar als huisjongen genoeg geld te 
verdienen om drie buffels te kopen.

Op het Hannemanplantsoen bij het 
standbeeld rechts af.

‘Ode aan het werkpaard’, zo heet dit standbeeld voor  
alle paarden uit de geschiedenis van de Schilderswijk. 
Zij trokken de zware karren van de melkboer, de kolen-
boer, de olieman of de schilleboer. Schilderswijkers 
zijn nog steeds liefhebbers van paarden. Kleine 
paardjes werden zelfs in huis gehouden! Het is typisch 
voor de Schilderswijk dat je er nog regelmatig paarden 
van allerlei formaten met mooie wagentjes ziet rijden.

Saïdja vertelt aan Adinda zijn plan: ‘Als ik terugkom 
zullen wij oud genoeg zijn om te trouwen, en we 
zullen drie buffels hebben.’ ‘Heel goed Saïdja. Ik wil 
graag met je trouwen als je terugkomt. Ik zal spin-
nen en sarongs en slendangs weven, en batikken 
en heel vlijtig zijn in die tijd. O, ik geloof je Adinda! 
Maar…als ik je getrouwd vindt?’ ‘Saïdja, 
je weet immers dat ik met 
niemand anders trouwen zal. 
Mijn vader heeft me toegezegd 
aan jouw vader.’ ’En jijzelf?’ ‘Ik 
zal met jou trouwen, wees daar 
zeker van!’ ‘Als ik terugkom zal 
ik roepen in de verte…’ ’Wie zal 
het horen als we rijst stampen 
in het dorp?’ ‘Dat is waar. Maar 
Adinda…, o ja, dit is beter: wacht 
op me bij het djatibos, onder de 
ketapan waar je mij de melati hebt 
gegeven.’

Vraag 8: Let op de vele gevelkunst-
werken, die je onderweg tegen komt. 
Welke culturen vind je hierin terug?

De beeldhouwers van dit krachtige 
paard zijn Axel en Helena van der 
Kraan.

Een beeld van Saïdja en Adinda uit de 
film Max Havelaar van regisseur Fons 
Rademakers.

Buffel op oude schoolplaat 
over Indië.

Basisschool ‘t Palet
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Voorbij het hekje en meteen rechts-
af het complex van de Van Ostade-
woning in. Kijk even rond en ga er 
aan dezelfde kant ook weer uit. 
Sla rechtsaf.

Oorspronkelijk werd dit aparte wijkje gebouwd voor 
de arme Joodse handelaren die in sloppen rond 
de Nieuwe Kerk aan het Spui woonden. Het is een 
voorbeeld van een goed bouwproject uit die tijd. Ieder 
had een eigen wc en keuken! Maar... deze mensen 
wilden hier helemaal niet wonen! Ze moesten met hun 
handkarren te ver heen en weer lopen naar hun handel 
aan het Spui. 

Vraag 9: Weet jij nog een beroemd 
klassiek liefdespaar?

‘Maar Saïdja’, zei Adinda, ‘hoe kan ik weten wan-
neer ik er heen moet gaan om op je te wachten bij 
de ketapan?’Saïdja, bedacht zich een ogenblik, en 
zei: ‘Tel de manen, ik zal uitblijven driemaal twaalf 
manen…deze maan rekent niet mee. Zie Adinda, 
kerf een streep in je rijstblok bij elke nieuwe maan. 
Als je drie maal twaalf strepen hebt ingesneden, zal 
ik de dag, die dáár op volgt, aankomen onder de 
ketapan. Beloof je, dáár te zijn?’ Adinda belooft het 
en Saïdja verlaat zijn geboorteplaats Badoer.

Ga verder langs de muur met de 
foto’s en platen.  
Steek het Jacob Jordaensplein over. 
 
Meteen na het hekje rechts af langs 
de blinde muur het Nicolaas Penning 
Hof over.

Opdracht 3: Bekijk de foto’s die aan de 
muur bevestigd zijn. Welke foto valt je 
het meeste op?

De historie van de Schilderswijk in vogelvlucht naar 
moderne tijden. Een foto of schildering zegt vaak 
meer dan een lang verhaal! De armoede van rond 
de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw is hier 
duidelijk op te zien. Vanuit de Schilderswijk, vertrekken 
de mensen naar andere buurten zodra ze wat ruimer 
in hun geld komen te zitten. Gelukkig is deze wijk 
vernieuwd en kun je er tegenwoordig de seizoenen 
zien wisselen in parken en op pleinen.

Loondorsers voorkomen werkloosheid 
door rijst met een handrijstpelmolen 
en rijstblok na te stampen in het 
rijstgebied Buahbatu Bandung.

Hij komt lopend in Batavia aan en werkt er als huis-
bediende. Hij wordt groot en sterk omdat hij elke 
dag eet, wat in Badoer niet het geval was. Na drie 
jaar heeft hij geld genoeg voor drie buffels en met 
verscheidene mooie geschenken gaat hij terug naar 
zijn dorp. Hij wacht onder de ketapan maar Adinda 
verschijnt niet. Tijdens een opstand is zij en haar 
familie vermoord door het Nederlandse leger. In 
haar rijstblok staan tweeëndertig strepen. Saïdja 
werpt zich van verdriet en wanhoop voor de gewe-
ren van de soldaten.

De weinig heldhaftige verovering van 
Tjakranegara op Lombok.

Parang Latok, 
kapmes, ook wel 
gebruikt als zwaard in 
gevechten, uit Kalimantan 
(Borneo).

Batik patroon voor de 
traditionele kleding bij een trouwerij.

Batikken is een verftechniek 
op katoen. Met bijenwas worden 
delen, die niet gekleurd moeten 

worden, afgedekt.

Een schep, gesneden uit hoorn,versierd 
met een draakfiguur.
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Linksaf de Jacob Catsstraat in tot aan 
het eind. 

De renovatie was hard nodig want rond 1880 stampten 
project-ontwikkelaars saaie rechte straten uit de grond
zonder groen van tuinen of bomen. Op de binnen-
terreinen werden huisjes en hofjes gebouwd waar 
weinig zonlicht binnen kwam. Aan het einde van de 
straat staan links nog enkele oorspronkelijke huisjes 
met stalling voor paarden en karren en een café.

Op Hooftskade nummer 91 is Vluchtelingenwerk. In de 
hoop een beter bestaan te vinden of uit angst voor  
een slecht regime ontvluchten soms mensen 
noodgedwongen hun vaderland. De mensen die in 

Nederland een nieuw bestaan 
hopen te vinden worden opgevang- 
en in asielzoekerscentra. Of een 
vluchteling in Nederland mag 
blijven, daar gaat uiteindelijk de 
Minister voor Vreemdelingenzaken 
en Integratie over.

Vraag 11: Wie is nu minister voor 
Vreemdelingenzaken en Integratie? 

Rechtsaf de Hooftskade op.

Verder beschrijft Multatuli in de schijnheilige figuur 
van Batavus Droogstoppel, handelaar in koffie, hoe 
de Nederlander (lees: regering) wel de inkomsten 
van de koffiecultuur incasseerde, maar de ogen 
sloot voor de bijzonder slechte positie van de 
inlandse boeren.

Vraag 10: Van wie is de reclame aan 
de zijwant van nummer 2A?

Als jonge mannen zochten Eduard (Eduard was 18 
jaar) en zijn broer Jan, net als vele anderen, hun 
geluk in Nederlands-Indië. Zij deden er per zeilschip 
drie maanden over om er te komen. Jan kwam als 
rijke tabaksplanter terug en vestigde zich in Den 
Haag. Eduard trok, als ambtenaar,  liever partij 
voor de inlandse boeren. Dat zorgde voor discussie 
tussen de beide broers.

In koffie zit het opwekkende 
middel caffeïne. Een koffiehuis 
is nog steeds de plek voor 
genotsmiddelen die op een 
‘plantage’ gekweekt zijn.

Rijpende koffiebonen.

Batavus Droogstoppel, getekend door 
Albert Hahn op 8 mei 1910.
Droogstoppel, wiens enige uitstapje 

ooit, naar 
Den Haag was. 
Hij kocht in 
de Venestraat 
flanel voor zijn 
borstrokken.

Vluchtelingen zijn van alle 
tijden. 15 mei 1984. ‘Boat 
people’ , bootvluchtelingen 
uit Vietnam in Cam Ranh Bay. 
Ze wachten om aan boord 
genomen te worden door een 
Amerikaans schip na acht 
dagen op zee.

Man op een koffieplantage 
in de koloniale tijd.
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De grachten waren de belangrijkste aanvoerroutes van 
groente en fruit vanuit het Westland naar het Spui (op 
de plaats van het stadhuis was toen een haven). 
Huisvrouwen met lange rokken en dienstmeisjes met 
schorten voor en manden aan hun arm haalden in de 
straat hun boodschappen. Ze deden Eduard denken 
aan zijn drie nichtjes, Catharina, Anna en Sietske, in 
zijn geboorteplaats Amsterdam. Als kind hadden zij net 
als hij per zeilschip een reis naar Indië gemaakt. Anna 
had onderweg een opmerkelijk dagboek bijgehouden.

Vraag 12: De supermarkt bestond nog 
niet dus je moest naar de verschillende 
winkeltjes om je boodschappen te doen. 
De opkomst van welke industrie 
bespaarde vooral vrouwen veel tijd?

Stap links de Wagenbrug op en blijf 
in het midden even staan. Bekijk de 
gracht aan beide kanten.  
Steek over en de Boekhorststraat in.

Douwes Dekker loopt een stukje door de keurige 
Boekhorststraat. Niemand wist nog, dat het kleine 
jongetje Louis, die hier vaak bij zijn grootvader (op 
nummer 15) op bezoek kwam, al op z’n 18de een 
beroemd schrijver zou zijn. De familie Couperus 
woonde om de hoek op de Prinsegracht, maar 
vertrok naar de Mauritskade en vervolgens voor 
jaren naar Nederlands-Indië. Grootvader Baud 
werd de overbuurman van Eduard’s broer Jan op 
de Sophialaan. Louis Couperus en Eduard Douwes 
Dekker waren héél verschillend van temperament. 
Couperus vond Douwes Dekker te heftig. 

Ga verder langs nummer 1 t/m 85 
Diakonie-weeshuis der Nederduitsch 
Hervomde Gemeente.

Kinderen zonder vader en moeder (wezen) konden 
in dit Nederlands Hervormde weeshuis terecht. In 
1867 werd dit grote huis (heel modern voor die tijd) 
betrokken. Kinderen verloren door allerlei ziektes hun 
ouders en de familie was vaak niet in staat om voor ze 
te zorgen. Vlak voor het uitbreken van de oorlog met 
Duitsland, in 1939, werd het huis ontruimd, er waren 
niet veel weeskinderen meer over. Nog tot 1993 zijn de 
inmiddels volwassen weeskinderen jaarlijks in reünie 
bij elkaar gekomen..

Opdracht 4: Kun je het volgende lied 
ombouwen tot een hedendaagse rap? 
Uit het liedboek van het voormalige 
weeshuis komt dit opgewekte lied.

 
Aan de vreugde 
 
Wie adem heeft en jeugdig bloed 
en als geen druiloor denkt, 
geniet de vreugde van ganser hart, 
wanneer ’t lot die schenkt. 
De vreugde duldt geen bars gezicht 
geen knorrepotterij: 
en daarom- wie nu zuur wil zien 
hij gaat gerust voorbij. 
 

Het splinternieuwe weeshuis zal Eduard Douwes 
Dekker niet ontgaan zijn. Hij vond dat opvoeders 
liefde en respect  van hun kinderen eerst moeten 
verdienen en niet automatisch krijgen! 
Hij gaat de Wagenbrug over naar het oude gedeelte 
van de stad. Toen Eduard jong was, was het een 
moeilijke tijd voor Nederland. Veel mensen leefden 
in diepe armoede met te weinig en slecht eten 
waarbij hun maaltijden vooral uit aardappelen 
met azijn en soep van de bedeling bestond. 
Langzamerhand, met de opkomst van de industrie 
en de enorme inkomsten uit Nederlands-Indië, 
kwam het land er bovenop.  
Douwes Dekker had veel op met de emancipatie 
van de arbeiders, al vond hij niet dat iedereen gelijk 
moest zijn. Dit was het streven van de toenmalige 
socialisten onder leiding van Domela Nieuwenhuis.

Het huis ziet er streng uit, 
maar veel kinderen hebben hier 
een prettige en beschermde 
jeugd gehad.

Grootvader C.J. Baud, 
voormalig minister van 
koloniën. Louis kwam 

graag bij zijn grootvader op 
bezoek omdat deze alle tijd 

voor hem had.

Louis als peuter op de arm 
van zijn moeder Catharina. 

In 1888 publiceerde 
Louis Couperus zijn Eline 

Vere als feuilleton in 
de krant Het Vaderland.
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Ga vervolgens links de Lepelstraat in. Naast nummer 11 zijn staldeuren. Hierachter is een 
kleine binnenplaats met drie boxen met elk een paard. 
De eigenaar houdt de paarden uit liefhebberij. Een van 
de paarden is een prachtige Fries en van hetzelfde ras 
als de paarden die de Gouden Koets van de koningin 
trekken! 

Opdracht 5: Misschien heb je geluk 
en kun je de paarden bekijken. Stel 
een vraag aan de eigenaar als je ‘m 
ziet.

In het Lepelstraatje woonde een kennis, Mina, met 
haar kind. Eduard’s broer Jan, hielp haar om een 
winkeltje te krijgen. Als ongehuwde moeder met 
een zoontje kon ze hier net van leven. Over de 
schande die toendertijd van ongehuwde moeders 
werd gesproken, was Eduard Douwes Dekker 
verontwaardigd. 
 

Op nummer 107 is het Destilleermuseum van Kleef. 
Het is de laatst overgebleven destilleerderij in Den 
Haag, de meeste van de vele café’s zijn verdwenen.

Vraag 13: Waarom, denk je, zijn de 
meeste café verdwenen?
In het museum kun je nog steeds het 
proces van destilleren volgen en je 
komt te weten wat een drankorgel is.

Verder de Lange Beestenmarkt af.

Aan het eind de Lange Beestenmarkt 
op en rechtsaf.

Aan Lange Beestenmarkt moest je oppassen op 
straat niet in een berg paardenvijgen, schapenkeutels 
of in koeienvlaaien te stappen! Rond 1870 waren 
handkarren en wagens en koetsen met paarden 
nog de gewone vervoersmiddelen. Een enkele 
sportieveling durfde wel al met een fiets op straat. 
De allereerste auto werd in 1885 geregistreerd in 
Duitsland.

Veel Hollandse arbeiders waren aan de drank. 
Het werk was zwaar en lang en ze verdienden te 
weinig om er met hun gezin behoorlijk van te leven. 
Uit wanhoop gingen de arbeiders als ze hun loon 
kregen, in het café aan de jenever. Eduard Douwes 
Dekker dronk nooit alcohol, hij was van zichzelf al 
geestrijk genoeg!

De Benz Comfortable uit 1898. Een 
van de eerste auto’s met luchtbanden. 
Een soort roer diende als stuurwiel.

Een van de 
oorspronke-
lijke huisjes 
in het Lepel-
straatje.

P.M.H.Van Kleef opende 
een jeneverschenkerij 
voor de Scheveningse 

vissers die op de markt 
stonden. Het pand heette 

oorspronkelijk ‘t Anker.

1867, baron Groenix van Zoelen 
koopt een vélocipède in Parijs en 

rijdt er mee door Den Haag.
1882, oprichting van  

fietsclub De Ooievaar.  
Het is de voorloper van de ANWB.

De luiestoelfiets

De damesfiets. 
De fiets zorgde voor een 
nieuwe damesmode!

De benenwagen

De gezelligsamen 
opreisbakfiets

De fietsfiets
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Informatie
Op nummer 32 (verderop in de straat) woonde Vincent 
van Gogh in 1869 in een pension en na hem zijn 
broer Theo. Zij werkten als jongste bedienden in de 
kunsthandel van hun oom op de Plaats. Vincent was 
16 toen hij begon. Misschien is hij Eduard Douwes 
Dekker eens toevallig gepasseerd op straat? Vincent 
zou later even sterk sociaal betrokken blijken als 
Eduard én even slecht bij kas!

In Den Haag en verder in het land krijgt Eduard 
Douwes Dekker het druk met het houden van 
lezingen waarin hij zijn emancipatorische en 
vrijzinnige ideeën kenbaar maakt. Hij schrijft ook 
artikelen voor kranten en tijdschriften. Veel brengt 
dit echter niet op en Den Haag is een dure stad.
Voor de Vereninging van Vrijdenkers De Dageraad 
treed hij gratis op. Hij beproeft zijn geluk in het 
casino, helpen doet het niet, integendeel.

Linksaf het Hoge Zand in. Den Haag was een stad van drukkerijen en papier-
warenindustrie. In deze buurt werd ook de Haagsche 
Courant gedrukt. Het drukken van boeken en kranten 
gaat nu wel héél anders en enorm snel. Elke dag drukt 
het AD/Haagsche Courant meer dan 100.000 kranten. 

Opdracht 6: Zoek de gevelstenen 
met de jaartallen 1897 en 1918. 
Hoe heet het gebouw en wat is er nu 
beneden gevestigd?

Van de Max Havelaar had de Amsterdamse uitgever 
De Ruyter goede verwachtingen. De eerste oplage 
was meteen erg hoog: 1300 exemplaren. Tegen de  
zin in van Eduard Douwes Dekker kostte de luxe 
uitgave 4 gulden (een weekloon). Hij had een goed- 
kopere uigave gewild, zodat  ook 
arbeiders het boek konden kopen. 
Jacob van Lennep, de redacteur, 
paste plaatsnamen aan en 
schrapte jaartallen uit de tekst om 
de inhoud minder herkenbaar te 
maken. Eduard Douwes Dekker 
had hem, in té vol vertrouwen, 
het auteursrecht gegeven! Pas 
15 jaar later, bij de 5e druk, kon 
hij de tekst aanvullen. 

Vraag 14: Wanneer is een 
boek tegenwoordig een 
bestseller?

Vincent van Gogh, 13 jaar, 
na zijn periode op een internaat in 

Zevenbergen. In Tilburg ging hij 
verder naar school. Hij kon al jong 

erg goed tekenen.

Bij de N.V. Papierwaren-
industrie voorheen 
Scherrenberg worden 
loonzakjes gefabriceerd. 
Een arbeider kreeg iedere 
week z’n loon.

Loop tot aan Hoge Zand.

Jaren later komt Vincent terug 
naar Den Haag en 

nu is hij zelf schilder.

Augustus 1882
In een van zijn brieven aan 

zijn broer Theo krabbelt 
Vincent een tekening van 

aardappelrooiers aan het eind 
van de Laan van Meerdervoort.

Op de gevel van Concordia staan 
verschillende gevelstenen uit de tijd 
van de papierindustrie.

De eerste druk van 
de Max Havelaar.
In de vijfde druk in 
1874, het sterfjaar 
van zijn vrouw Tine, 
plaatste Multatuli 
een opdracht aan 
Tine als dank voor 
haar steun.
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Populair was in die tijd het feuilleton. Als vervolg-
verhaal verscheen er elke dag een nieuw stukje in 
de krant met belevenissen van een romanfiguur.   
Multatuli schreef regelmatig, bij zijn Ideeën, aan de 
avonturen van de Amsterdamse jongen Woutertje 
Pietserse. Hij gebruikte hierbij ook ervaring-
en uit zijn eigen jeugd.
Na zijn dood heeft zijn tweede vrouw Mimi 
alle losse teksten uit de Ideeën bijeen-
gevoegd tot het complete verhaal. 
Mimi Hamminck Schepel zelf werd 94 jaar.

Vraag 15: Wat is een moderne 
verschijningsvorm van een feuilleton?

Steek aan het einde van de Hoge 
Zand de Brouwersgracht over.
Rechtdoor het Buitenom op, de 
voormalige Zuid Binnensingel.

Rechts is op nummer 21A, halverwege de Brouwers-
gracht, nog het winkeltje waar Hendrik Pander een 
stoelenmatterij begon. Vervolgens legde hij zich toe op 
meubels en zijn bedrijfje groeide snel uit.
Meubelfabriek ‘Hollandia’ van Hendrik Pander en 
Zonen, werd op 1 januari 1887 geopend. Hendrik 
volgde de nieuwste trends in meubeldesign op de voet. 
Nummer 8 was het directeurshuis van Hendrik Pander. 
Het riet voor de zittingen van de stoelen en het 

hout voor de meubels werd aangevoerd 
per schip en op de kade voor de deur 
overgeladen.

Ga verder naar het pand van de 
voormalige Duinwaterleiding op 
nummer 18.

Omdat het water niet doorstroomde stonk de singel 
meestal vreselijk, De rioleringen kwamen hierop uit 
en vuilnis werd al snel in de grachten gegooid. Dit 
veroorzaakte besmettelijke ziektes als cholera en 

typhus. In 1874 werd de Duinwaterleiding van 
’s-Gravenhage opgericht en in de Scheveningse 

duinen verrees de Watertoren.  
Den Haag is sindsdien voorzien van schoon 

water door middel van waterleidingen.

Vraag 17: Wat betekenen de letters wc? Via Woutertje geeft Multatuli rake en vaak humo-
ristisch commentaar op de zeden en gewoonten 
van zijn tijd. Nieuwe opvattingen, zoals de 
evolutietheorie van Darwin, gebruikte hij hierbij 
graag. 
 
Multatuli’s goede tip voor schrijvers in spé was de 
volgende: ‘Een gedachte is een poliep. Snij ze in 
twee en ge hebt twee poliepen. Snij die weer in 
twee… en ga door met snijden’.

Hij hield van het geven van voorbeelden en 
uitgebreide beschrijvingen om dan later de draad 
van z’n vehaal weer op te pakken. Hij noemde dit 
het maken van tussenzinnen.

De scènes waarin Woutertje  
het roversboek Glorioso leent. 

In beeld gebracht door  
Jan Kruis.

Het Buitenom nu, gezien richting 
de Brouwersgracht.

In plaats je behoefte te moeten 
doen op een tonnetje, kreeg men 
een eigen wc! De inhoud stroomt 
sindsdien ondergronds naar zee.
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De kinderen uit dit opvanghuis mochten naar school. 
De meisjes leerden verder vooral naaien, breien, 
stoppen en borduren. De jongens leerden al vroeg  
een beroep buitenshuis als timmerman of lood-
gieter. Als de jongens werk hadden moesten ze 
verder op eigen benen staan en het huis verlaten.  
 
Zelf namen Eduard Douwes Dekker en zijn tweede 
vrouw Mimi, op latere leeftijd een tweejarig jongetje 
als pleegzoon aan, Eduard Bernhold. Ze noemden 
hem Wouter. Mimi Hamminck - Schepel was 
onderwijzeres en zij schreef zelf onder de naam 
Heloïze. Douwes Dekker ging soms liever met 
kinderen dan volwassenen om. Met hen vliegeren 
was een favoriete bezigheid.

De meisjes leerden kruissteken 
borduren door het maken van een 

merklap. Maria Elizabeth borduurde 
deze lap toen ze 10 jaar was.

Vraag 19: De hofjes van Zuijderveld 
hadden vroeger een bleekveld. Weet je 
wat een bleekveld is? 
En noem vijf elektrische, huishoudelijke 
apparaten die de oorspronkelijke 
bewoners niet hadden en voor ons heel 
gewoon zijn. Wat voor kamertje hadden 
zij niet?

Langs de boerderij op nummer 24

Het Zuijdervelthofje
nummers 27- 65.

Deze boerderij stamt uit 1843, aan de achterkant 
stonden de koeien van de boer. De bewoonster, 
mevrouw Boutier, herinnert zich nog de schouw en de 
bedsteden en de pomp in de kelder.

Willem Frederik Zuijderveld bouwde met hulp van zijn 
zuster Cornelia en een lening van een gefortuneerde 
baron deze huisjes. Hij ging zelf op nummer 54 wonen.

Langs het Huis van Barmhartigheid 
nummer 22.

Oorspronkelijk stond hier een rustig buitenhuis temid-
den van weilanden. De rijke adellijke mevrouw E. Quar-
les van Ufford-van Doorn kocht het speciaal aan voor 
kinderen waar niet voor gezorgd werd. Zij bracht er 
zeven kinderen onder. In 1873 werd het huis verbouwd 
voor dertig kinderen. Zijzelf en haar twee dochters 
hielpen daadwerkelijk mee. Kinderen van ongehuwde 
moeders, of van vrouwen die in het kraambed stierven 
of krankzinnig werden vonden hier verzorging. 
De alleenstaande vaders en moeders werkten lange 
dagen om in hun onderhoud te voorzien.

Vraag 18: Hoe omschrijf je het woord 
barmhartigheid?  

Multatuli verzamelde in de loop van zijn schrijvers-
jaren ideeën en gedachten over heel verschillende 
onderwerpen, hij gaf ze elk een nummer en deze 
bundelde hij tot zeven boeken met de titel ‘Ideën’. 
Vaak spelde hij, net als in deze titel, woorden op zijn 
eigen manier. Bij het schrijven probeerde Multatuli 
de spreektaal te volgen. In Idee nummer 13 schreef 
hij: Het is zeer moeilijk zich juist uit te drukken. 
Die klaagt over gebrek aan diepte in deze gedachte, 
is niet gewoon zich toe te leggen op juistheid van 
uitdrukking.

Het oude huis raakte overvol en had een 
gebrekkige riolering. Inmiddels was de schone 
lucht vervangen door de vieze uitwaseming van 
het water. De werkplaatsen, fabrieken en hofjes    
die ondertusen aan de singel verschenen 
zorgden voor overlast van vuile lucht, lawaai en 
mensen. Dit huis werd gebouwd in 1910 voor 
106 kinderen van verschillende leeftijden.  

Een bijzonder hof, als een van
 de eerste in Den Haag gebouwd 

met hemelwaterafvoer, riolering 
en stromend (duin)water. 

Twee kranen waren buiten in 
het hof en bleekveldjes! 

De huur was in 1878 dan ook wel 
hoog, ƒ 2,- in de maand.

Een bleekveld, 
schilderij van 

Jacob Maris uit 1870
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Eduard Douwes Dekker voelde zich betrokken bij 
twee tegenstrijdige werelden, die van de arbeider 
en die van de gegoede klassse. Dit zorgde voor 
discussie met zijn broer Jan. Deze liet In Den Haag 
voor zijn grote gezin een prachtig huis bouwen in 
een nieuwe wijk: het Willemspark, aan de andere 
kant van de stad.

Vragen en opdrachten

Vraag 21: In welk land stierf Eduard 
Douwes Dekker en waarmee werd hij 
de eerste Nederlander?

Naar het nieuwe gebouw nummers 
145 - 165.

Het oorspronkelijke huis van de familie Dekker is 
inmiddels afgebroken. Aan de gevel van het nieuwe 
pand hangt een gedenksteen voor de belangrijkste 
schrijver van zijn eeuw, Eduard Douwes Dekker - 
Multatuli.

Langs ‘de gravin’ op nummer 69. Hier heeft, volgens de huidige bewoonster, een gravin 
gewoond. Deze gravin moet wel wat geld gehad 
hebben want zij had aan de achterkant van het huis 
stallen voor haar paarden. Maar naarmate de gracht 
drukker en lawaaieriger werd, vertrokken de meer 
gefortuneerde bewoners richting zee, naar schone 
buurten zoals Duinoord.

Vraag 20: De gevel is versierd met 
Rocaille-ornamenten. 
Wat voor motieven herken je hierin? 

Nieuwsgierige buren De Zuidwest Buitensingel lag aan de rand de stad. De 
bekende schrijfster Trui Bosboom-Toussaint woonde 
ook op de singel en zij had ‘ruim gezicht op weiland 
en water en den toren van Delft in het verschiet’. Haar 
man, de schilder Johannes Bosboom, kon het niet 
nalaten om tijdens een wandelingetje bij de beroemde 
en mysterieuze Multatuli naar binnen te turen. Hij 
merkte op dat Nonni ‘ongemeen lange’ blonde haren 
had als hij haar eens op de singel zag. 

Contact met de zeer christelijke Trui heeft Douwes 
Dekker waarschijnlijk niet gezocht. Het was naar 
zijn mening niet nodig in een God te geloven om 
toch een goed burger te zijn en hij schreef:
Vrijheid van godsdienst is een hoog goed. Daarmee 
moet men bescheiden zijn. 
- Geloof me, zonder Godsdienst ware het Volk niet 
te regeren. 
- Nog eens, zonder welke godsdienst? 
- Zonder de onze… de wáre. 
- Honderden volken werden - en worden geregeerd  
zónder uw godsdienst. 

Het huis op de singel had lang leeg gestaan toen 
Mimi en de familie Douwes Dekker erin trokken.
Nonni en Edu kenden hun vader eigenlijk niet zo 
goed. Nadat Eduard uit Indië vertrok logeerden 
Eduard’s vrouw Tine en de kinderen een tijdlang in 
huis bij broer Jan. Eduard schreef ondertussen in 
België op een armelijk hotelkamertje de ‘Max Have-
laar’ en hij reisde veel rond in Frankrijk en Duitsland 
om lezingen te geven en hiermee geld te verdienen. 

Tekening van Johannes Bosboom door 
H.J. Haverman. Bosboom was een van 
de schilders van de schildersgroep 
De Haagse School.

Aquarel Johannes Bosboom
van de zuidelijke zijbeuk van 
de Grote Kerk in Den Haag.

Bevlogen geschiedenisdocent 
Roel Wuite, heeft voor deze 
plaquette gezorgd. Zijn grootvader 
kocht een van de vroege uitgaven 
van de verzamelde werken van 
Multatuli, in leer gebonden en liet 
deze aan hem na.

Op de foto uit 1910  is het een drukte 
van belang. Het schip is van de 
aardappelhandel van der Lans.
Het huis in de cirkel, naast de poort, is 
het huis waar Multatuli in 1869 woonde 
en zo goed als hij kon, werkte aan 
lezingen en artikelen.
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Hoewel het hem niet slecht ging in Den Haag 
gaat het gezin uit elkaar. Zijn vrouw Tine vertrekt 
met de kinderen naar het warme Italië. Zij vond 
het koud en guur in Nederland. Eduard vertrekt in 
1870 met Mimi naar Duitsland. Hij blijft met Tine 
door middel van brieven altijd contact houden. Met 
Mimi trouwt hij pas als Tine overleden is. Hij vestigt 
zich definitief in Duitsland als hij van een Duitse 
bewonderaar een huis aangeboden krijgt. Hier blijft 
hij wonen tot het einde van zijn leven.

Zelfs het einde van deze bijzondere persoonlijkheid 
was uniek. Eduard Douwes Dekker wordt als eerste
Nederlander gecremeerd.

Aan de overkant van de 
singel lag de schaapskooi 

van Leendert Dorrestijn. Deze 
trok met zijn schapen naar de 

Dekkersduinen bij de Laan van 
Poot. Beeldhouwer Termote 
gebruikte dat als inspiratie.

Je kunt teruglopen via de Spijkermaker-
straat. 

Op schooltijden is het hek naast 
nummer 69 open. Ga langs de school 
en voorbij de huisjes rechtsom.
 
Op andere momenten kun via het 
Zuijderveld hofje. Ga door de poort, 
aan het einde rechts om, en linksom. 
Tussen de huisjes door, aan het 
einde rechts. 

Steek over naar de immer  
herkouwende koe aan de overkant. 

Kijk om je heen en denk je de tijd rond 1870 in. 
Het bebouwde gedeelte achter de brug was nog 
weidegrond. Waar nu de Hobbemastraat is, stond de 
Zusters Wipmolen, deze zorgde voor de ontwatering 
van het drassige veengebied.

Eduard Douwes Dekker zal in de buurt ook gewan-
deld hebben en wellicht via de Prinsegracht naar het 
Ministerie van Koloniën op het Plein zijn gegaan. 
Eduard Douwes Dekker had als beroemd schrijver 
contacten in bestuurskringen en hij trachtte politieke 
invloed te krijgen, maar dit lukte niet.
In de Max Havelaar richtte Multatuli een noodkreet 
aan Koning Willem III. De koning ontving het boek 
maar reageerde niet.

‘De Havelaar werd gelezen, men... hoorde my. 
Helaas, hooren en verhooren is twee!’, schrijft 
Multatuli later verbitterd.

Vraag 22: De beelden op de brug 
zijn scènes uit de sage van De vier 
Heemskinderen.
Hoe heette het oersterke ros dat hen 
hielp vluchten voor de boze koning? 

De Belgische beeldhouwer Albert 
Termote kwam als vluchteling 

naar Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Zijn meest geliefde 

onderwerp was paarden en hij beeldde 
met zijn kunst graag een verhaal uit. 

Een imposant ruiterreliëf hangt aan de 
Jacob Catslaan.

Tekening van Mimi Douwes Dekker en 
Wouter in 1875 door Carel Vosmaer. 

Met deze Haagse 
schrijver/tekenaar onderhield  Multatuli 
een vriendschappelijke briefwisseling.
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De Spijkermakerstraat 116 In de 19e eeuw was hygiëne een belangrijk onderwerp, 
in onze 21ste eeuw moeten we zorgen voor het milieu. 
In de Spijkermakerstraat zijn vier gebouwen met 
huur- en koopwoningen. Alle bewoners zijn lid van de 
vereniging De Waterspin. Zij hebben duurzaamheid en 
zorg voor het milieu van het complex als uitgangspunt.

Eduard Douwes Dekker volgde in zijn leven vooral 
zijn eigen geweten. Zomaar blindelings iemand 
volgen vond hij maar niets. Hij zei: ‘Wie me wat 
nadoet is dikwijls mijn vijand, meestal vervelend, 
altijd een dwaas’.

Kennis vond hij daarbij heel belangrijk.  
Als 18-jarige werd hij lid van ‘Nut van het algemeen’. 
Deze organisatie wilde onderwijs bevorderen en 
streefde naar goedkope boeken in begrijpelijke taal. 
Bijzonder in die tijd!  
 
Ik wil gelezen worden, schreef hij bij de Max 
Havelaar en ik zal gelezen worden!

Je komt uit op de Brouwersgracht.  
Rechtdoor en oversteken naar 
nummer 6.

Links op de gevel staat de reclame van de koffie-
branderij Van Reuser & Smulders, opgericht in 1896. 
Verder waren ze ook theehandel en tabakskerverij.
 
Batavus Droogstoppel: 
Eilieve, steek het by u... ‘t is een kleine moeite... 
het kan te-pas komen... ei zie, daar is het: een 
adreskaartje! Die Co ben ik, sedert de Meyers er uit 
zyn... de oude Last is myn schoonvader. 

In 1860 levert het boek geen directe verandering  
op voor de positie van de Javaanse boeren. In onze 
tijd is de romanfiguur Max Havelaar het boegbeeld  
voor eerlijke handel in tropische produkten. 
Onder merken als Max Havelaar en Fair Trade 
worden koffie, thee en suiker verkocht waarbij de 
opbrengsten daadwerkelijk ten goede komen aan 
de boeren.

Opdracht 7: Maak een foto terwijl je de 
uitspraken van Batavus Droogstoppel 
declameert:
Een tweede neiging, die my even sterk 
als waarheidsliefde beheerscht, is de 
hartstocht voor myn vak. Ik ben namelyk 
makelaar in koffi, Lauriergracht No 37. 
Welnu, lezer, aan myn onkreukbare 
liefde voor de waarheid, en aan myn 
yver voor de zaken, hebt gy te danken 
dat deze bladen geschreven zyn. Ik zal 
u vertellen hoe dit is toegegaan. Daar 
ik nu voor ‘t oogenblik afscheid van u 
neem - ik moet naar de beurs - noodig 
ik u straks op een tweede hoofdstuk. 
Tot weerziens dus!’ 

In de de tuin van dit 
complex zijn biezenvijvers of 

helofytenfilters aangelegd. 
Hierin wordt het afvalwater van 

de wasmachines gezuiverd. 
Dit water wordt  hergebruikt 

in de wasmachines. Door 
middel van warmtepompen op 

verschillende plaatsen wordt  
de energie zuinig gebruikt.

Eduard Douwes Dekker, 
poseert als de beroemde 

schrijver Multatuli.

Onder andere onder de merknamen 
Max Havelaar, Fair Trade en Simon 
Levelt worden koffie, thee, suiker of 
choclade verkocht. De producten staan 
voor goede smaak en de opbrengsten 
komen daadwerkelijk ten goede aan
de boeren.
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uitgave
Stichting Vi-taal, 2010
telefoon: 070 - 3882412
e-mail: info@kinderboekenstad.nl

samenstelling
Hetty Looman (eindredactie) 
Met medewerking van: 
Coos Wentholt, Haags Gemeente Archief 
Elise Mutters, Afdeling Monumentenzorg Den Haag 
Ruud Janssen, Vi-taal, Den Haag

lesbrieven en audiofragmenten 
Frits Enk Media Produkties 
 
extra bijlagen 
achtergrond informatie over de route en een 
samenvatting van Anna Abramsz; Journaal ener 
OostIndische reis

vormgeving
Vi-taal, Den Haag

fotografie
Ruiter Janssen

© Stichting Vi-taal, Den Haag

www.kinderboekenstad.nl

Colofon van het Zwerfverhaal: ’Eduard, Anna en de anderen’

met dank aan
Multatuli Genootschap, Amsterdam 
Multatulimuseum, Amsterdam 
VU, Amsterdam 
Koorenhuis, Den Haag 
Ton de Graaf, Maerlant College 
Ewout den Heijer 
Eline Zantvoort Hip, Hop Centrum 
Ypenburg 
Uitgeverij Terra Incognita, Amsterdam 
Frits Wielders en Mieke Vischer

links
www.multatulimuseum.nl 
www.couperusmuseum.org 
www.anno.nl 
www.entoen.nu 
www.geheugenvannederland.nl/ 
www.koorenhuis.nl 
www.xs4all.nl/~terrainc/

met financiële ondersteuning van
Gemeente Den Haag. Dienst 
Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
SNS Reaal Fonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Fonds 1818  
Gemeente Den Haag. Afdeling 
Monumentenzorg 
Stichting entoen.nu 
(De canon van Nederland) 
Stichting Lira Fonds

Op deze kaart uit 1868 van de Stationsbuurt 
is het begin van  de route te volgen zoals die 
beschreven is in deze zwerfwandeling over 
Multatuli.

Op de rechterhoek van het Stationsplein, 
op de kruising met de witte cirkel, stond het 
fraaie woonhuis van de directeursfamilie Hotz, 
daarachter ijzergieterij De Prins van Oranje. 


