Jaarvergadering Multatuli Genootschap 18 september 2021
Locatie:

Nader te bepalen locatie in Amsterdam

Tijdstip:

14.00 uur; de zaal is open vanaf 13.30 uur

Agenda:
14.00-15.00

Algemene Ledenvergadering Multatuli Genootschap
(agendapunten: zie lijst hierna)

15.00-15.15

Pauze met koffie en thee

15.15-16:00

Presentatie Multatuli Online

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen
Notulen van de voorjaarsvergadering van 7 maart 2020
Verslag over het jubileumjaar 2020
Financieel verslag over 2020 en verslag kascommissie
Begroting 2021
Bestuurswisselingen: voordracht voor opvolging van Cyril van den Hoogen en Laura van
Hasselt
8. Multatuli Online
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur van het Multatuli Genootschap:
Elsbeth Etty, voorzitter
Tom Böhm, vice-voorzitter
Cyril van den Hoogen, penningmeester
Laura van Hasselt, secretaris
Dik van der Meulen, lid
David Hollanders, lid
Philip Vermoortel, honorair-lid
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Notulen van de Voorjaarsvergadering van het Multatuli Genootschap van
7 maart 2020 in het Amsterdam Museum
Hieronder volgen de notulen van de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Er waren
blijkens de presentielijst naast het bestuur 69 leden aanwezig.
1. Opening
Voorzitter Elsbeth Etty heet allen van harte welkom en blikt kort terug op alle publiciteit van de
afgelopen weken rond het jubileumjaar. Ze betuigt haar spijt dat niet alle leden aanwezig konden zijn
bij de onthulling door de koning van de gedenksteen in de Nieuwe Kerk, op 17 februari j.l. Door de
onverwachte verlenging van de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk was het aantal zitplaatsen uiterst
beperkt. De Nieuwe Kerk heeft daarom vandaag haar ruimte belangeloos opengesteld om het
Genootschap te ontvangen, waarvoor hartelijk dank. De voorzitter memoreert ook de geslaagde oratie
van hoogleraar Jacqueline Bel (Multatuli-leerstoel) op 2 maart j.l., in aanwezigheid van veel
belangstellenden onder wie meer dan honderd togati.
2. Mededelingen
Philip Vermoortel meldt de publicatie van zijn Wie is wie in de Max Havelaar, samengesteld met dank
aan Reinder Storm.
Eric Roodnat uit zijn bezorgdheid over het achterstallig onderhoud van het Multatuli Huis. Hij
dankt de voorzitter voor haar pleidooi bij de burgemeester om een bijdrage voor het onderhoud, maar
meent ook dat te veel geld naar de digitalisering en ontsluiting van de werken van Multatuli gaat. Er
bestaat voor hem onduidelijkheid over de verschillende geldstromen van Stichting en Vereniging.
Daarom zou hij graag de statuten en het huishoudelijke reglement duidelijk vindbaar op de website
zien. Graag zou hij de lijnen kort houden, zodat de leden die dat willen actief kunnen bijdragen.
Penningmeester Cyril van den Hoogen antwoordt dat op de najaarsvergadering van 2009 is
besloten een stichting op te richten, met instemming van de leden. Bij de stichting hoort de
arbeidsrelatie met de conservator, de website en het gebouw (huurrelatie met Gemente Amsterdam).
De vereniging is eigenaar van alle multatuliana. Voor deze constructie is gekozen om alle eventuele
risico’s buiten de vereniging te laten. Voor het aanvragen van subsidies is het juist weer van belang
een stichting te hebben. Hij zegt toe dat de statuten binnenkort goed vindbaar op de website zullen
staan.
Wat betreft de subsidie voor Multatuli Online (MOL): deze is onder specifieke voorwaarden
verleend en kan dus niet gebruikt worden voor het onderhoud van het pand. Er is overigens het
afgelopen jaar voor zo’n 27.000 euro besteeds aan onderhoud. De kwestie van het achterstallig
onderhoud gaat terug tot 2009/2010, toen de gemeente dreigde met een enorme huurverhoging, die
voor de stichting niet was op te brengen. In overleg met het toenmalige bestuur is toen afgesproken dat
het pand voor een symbolische euro per jaar gehuurd wordt van de gemeente, maar dat het onderhoud
van het pand voor rekening van de stichting komt. Dat was toen al geen ideale afspraak, maar op dat
moment de beste mogelijk. Inmiddels is het bestuur hard bezig om te proberen toch een bijdrage van
de gemeente voor het onderhoud van dit monument te organiseren. Tom Pfijffer voegt toe dat de
huurovereenkomst met de gemeente alleen mag worden herzien met instemming van de gemeenteraad.
Ook nu hij geen bestuurslid meer is blijft hij beschikbaar om het Genootschap met juridisch advies pro
deo terzijde te staan. In mei verschijnt zijn publicatie over Rob Nieuwenhuys.
Bestuurslid Dik van der Meulen neemt de gelegenheid waar voor een laudatio namens het
gehele bestuur aan het adres van Tom Pfijffer, die als bestuurslid zeer gemist zal worden.
3. Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering van 2 maart 2019
Het verslag van de vergadering van 2 maart 2019 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Verslag conservator over 2019
Klaartje Groot geeft een nadere toelichting op het in het vergaderboekje opgenomen jaarverslag. Het
feit dat het museum nu is goedgekeurd door het Museumregister, is een belangrijke stap in de
professionalisering van het museum. Naar verwachting kan dit in de toekomst ook een gunstige rol
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spelen bij het aanvragen van subsidies voor museale projecten. De vernieuwing van de tekstborden in
het museum is zo goed als afgerond, maar een echte opening moet wachten tot het voorjaar. De
conservator spreekt haar dank uit aan alle vrijwilligers, zonder wie het museum niet zou kunnen
bestaan. En ze roept leden, die daarvoor voelen, op om zich vooral aan te melden als vrijwilliger.
5. Financieel verslag over 2019 en verslag kascommissie
Penningmeester Cyril van den Hoogen geeft een toelichting op de jaarcijfers van zowel Vereniging
Multatuli Genootschap als Stichting Multatuli Huis. Een grote eenmalige uitgave van het genootschap
was een gift van 25.000 euro aan de stichting voor Multatuli Online (MOL); dit kon mede bekostigd
worden uit een in 2019 ontvangen legaat van 12.000 euro. Dhr. Van Duijn vraagt in hoeverre het
project MOL riskant is. De penningmeester acht de kans van mislukken zeer gering, gezien de
betrokkenheid van professionele partijen die eerder aan vergelijkbare digitaliserings/
ontsluitingsprojecten hebben gewerkt.
Dhr. Van Duijn vraagt bovendien naar het aantal niet-betalende leden. Dat zijn er op dit moment bijna
honderd. De penningmeester laat weten hen rappels te sturen en in indien nodig na twee jaar te
royeren.
Ondanks de welkome bijdragen van de leden aan MOL is er nog een tekort van ongeveer 17.000 euro
voor de realisering van dit project. Voor groot onderhoud van het pand staat op dit moment 8.000 euro
begroot, maar hopelijk zal de gemeente hier op termijn aan kunnen bijdragen. Opbeurende opmerking
uit de zaal: ‘Een krijgsman wint al veel al wint hij niets dan tijd’ (Vondel).
Mw. Van Bruggen wijst de aanwezigen op de anbi-status, die het schenken aan het Multatuli
Genootschap fiscaal zeer aantrekkelijk maakt. Inlichtingen zijn in te winnen bij de penningmeester en
staan ook op de website.
De Kascommissie bestond dit jaar wederom uit Frans Janssen en Henk Engelsman. Hij
complimenteert de penningmeester met de administratie en het bestuur wordt décharge verleend.
Advies van de Kascommissie: toekomstige risico’s wat betreft onderhoud en grote projecten zouden
zichtbaarder gemaakt kunnen worden.
6. Begroting 2020
De penningmeester licht de begroting toe. Hier zijn geen vragen over en de begroting wordt
goedgekeurd.
7. Bestuurswisselingen
Het bestuur wordt opnieuw vastgesteld. Bestuurslid Laura van Hasselt volgt Tom Pfijffer op als
secretaris voor de periode van één jaar, waarna haar bestuurstermijn afloopt. Na dat jaar zal de functie
van secretaris worden overgenomen door bestuurslid David Hollanders. Het bestuur doet een oproep
voor nieuwe bestuurders: gezien het rooster van aftreden zal volgend jaar een nieuwe penningmeester
moeten aantreden. Ook een bestuurslid met kennis van fondsenwerving in de culturele sector zou zeer
welkom zijn. Gevraagd naar de procedure licht het bestuur toe: ook leden kunnen iemand aandragen.
Dat dienen zij ten minste één week voor de vergadering te doen, gesteund door ten minste vijf leden.
Het bestuur zoekt ook via het eigen netwerk. Uiteindelijk draagt het bestuur een kandidaat voor,
waarover de vergadering stemt.
8. Multatuli jaar 2020
Filmvertoning voor de gehele vergadering van de ceremonie rond de onthulling van de gedenksteen in
de Nieuwe Kerk, inclusief speech van de koning. Er zijn allerhande activiteiten gepland, en
publicaties, waarvan sommige net verschenen.
Marc van Oostendorp, die verslag zou doen van zijn Multatuli-leesclub, is afwezig vanwege corona. In
plaats daarvan doet de voorzitter verslag van zijn blog. Verder meldt ze de verschijning van het
Multatuli-nummer van literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd, met daarin onder andere een mooie
bijdrage van Dik van der Meulen. Ook is zojuist een artikel van Etty’s hand verschenen in De Lage
Landen over ‘Multatuli in tijden van dekolonisatie en #MeToo’. Verder vestigt ze de aandacht op de
lezing van bestuurslid Tom Böhm, op 8 maart voor de Vrijmetselaarsloge in Deventer. Thema:
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Multatuli en vrouwen. Op 30 maart is in de Nieuwe Liefde een Multatuli Avond gepland; op 14 april
een avond in de OBA over boek en film Max Havelaar.
9. Rondvraag
Dhr. Francken meldt dat hij met veel plezier het boekje Bedelbrieven van de voorzitter heeft gelezen.
Over de wervingsacties in 1986/1987 heeft hij zijn eigen herinneringen opgeschreven. Hij deelt deze
uit aan het bestuur. Hij memoreert een oude wens: toegang tot het Multatuli Huis met de
museumkaart. De conservator heeft uitgezocht of dit mogelijk is, maar op dit moment zou dit nog te
kostbaar zijn. Dhr Francken vraagt vervolgens naar de voortgang van het plan om het binnenplaatsje te
overkappen. De penningmeester antwoordt dat er inmiddels een goedgekeurd verbouwingsplan ligt.
Indien financieel mogelijk wordt de overkapping dit jaar gerealiseerd.
10. Sluiting
Rond 15.00u. Hierna bezichtigen de leden op eigen gelegenheid de gedenksteen in de Nieuwe Kerk.

Laura van Hasselt, secretaris

Amsterdam, februari 2021
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Verslag over het jublieumjaar 2020
Algemeen
Vanwege de Corona-crisis is het Multatuli Huis het grootste deel van 2020 geheel of gedeeltelijk
gesloten geweest voor bezoekers. Tussen de twee periodes van volledige sluiting waren
belangstellenden alleen op afspraak welkom. Vrijwilligers, in het bijzonder Kees van Beek, Eric
Roodnat, Carlien Boelhouwer en Ineke Fritschij, hielden het Museum draaiende en verzorgden
individuele rondleidingen. Groepsbezoeken en de ontvangst van schoolklassen waren wegens de
beperkende maatregelen over het algemeen onmogelijk.
Een uitzondering werd op een zonnige septemberochtend gemaakt voor een grote verzameling VUstudenten onder leiding van prof. Jacqueline Bel. Vanaf het bordes van het Multatuli Huis werden ze,
gezeten op anderhalve meter van elkaar in de Korsjespoortsteeg toegesproken door voorzitter Elsbeth
Etty (zie filmpje op YouTube). Vervolgens werden zij in groepjes van vijf, wederom met in
achtneming van anderhalve meter afstand, door het museum geleid.
Ook opende het Multatuli Huis zijn deuren voor gefilmde interviews met deelnemers aan de door de
VU geïnitieerde handgeschreven Lockdown-editie van Max Havelaar en voor professionele
filmopnames van lezingen in het kader van het 200ste geboortejaar van Multatuli. Dankzij de plaatsing
van al dit materiaal op YouTube en de Multatuli Website, bleef het Multatuli Museum, de lockdown
ten spijt, voor een groot publiek in the picture.
Overzicht activiteiten Multatuli-jaar
Ondanks de Corona-maatregelen is de viering van Eduard Douwes Dekkers 200ste geboortejaar
succesvol verlopen. Op 17 februari 2020 werd het jubileum grootscheeps geopend in de De Nieuwe
Kerk met de onthulling van een door Jeroen Henneman ontworpen gedenksteen. Koning WillemAlexander onthulde de steen samen met leerlingen van de Amsterdamse basisschool Multatuli en de
voorzitter van het Multatuli Genootschap. Acte de présence gaven onder anderen de Amsterdamse
burgemeester Femke Halsema, minister van staat en voormalig voorzitter van het Multatuli
Genootschap Winnie Sordrager, commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk, de
toenmalige ambassadeur van Indonesië I Gusti Agung Wesaka Puja en de rector magnificus van de
Vrije Universiteit, Vinod Subramaniam, wiens inspanningen hebben bijgedragen tot het instellen van
een Multatulileerstoel aan de VU.
Arnon Grunberg hield de feestrede, acteur Tom Hoffman verzorgde een eenakter eindigend met een
voordracht van de befaamde slotpassage van Max Havelaar, waarin Multatuli Koning Willem III
oproept een einde te maken aan de koloniale uitbuiting en mishandeling van de bevolking in de
‘Gordel van Smaragd’.
De pr-afdeling van De Nieuwe Kerk verzorgde een fraai vormgegeven folder met de door het bestuur
van het Genootschap aangeleverde illustraties van en informatie over Multatuli, het naar hem
genoemde Genootschap en het in zijn geboortehuis gevestigde museum.
Helaas konden door een samenloop van omstandigheden (zoals de onvoorziene verlenging van de
succesvolle Suriname-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk) anders dan gepland niet alle leden van het
Genootschap aanwezig zijn bij de opening van het Jubileumjaar. Bij het samenstellen van de
gastenlijst is voorrang gegeven aan de vrijwilligers en andere directe medewerkers van het
Genootschap en het Multatuli Huis.
Ten behoeve van iedereen die er niet bij was is in opdracht van het bestuur een film van de
openingsmanifestatie geproduceerd, te zien op website http://www.multatuli-museum.nl. Daarop staat
ook een uitgebreid overzicht van de overweldigende media-aandacht voor het Multatuli-jaar.
Op 2 maart 2020, de tweehonderdste geboortedag van Eduard Douwes Dekker, aanvaardde prof. dr.
Jacqueline Bel, benoemd tot hoogleraar Moderne Letterkunde op de door het Multatuli Genootschap
mede mogelijk gemaakte Multatuli-leerstoel aan de Vrije Universiteit, in een afgeladen aula haar ambt
met de rede 'Ik wil gelezen worden'. Om hun instemming te demonstreren met het instellen van de
Multatuli-leerstoel, liepen in het uitzonderlijk omvangrijke cortège ruim honderd in toga gehulde
hoogleraren en emeriti van vrijwel alle Nederlandse en een aantal buitenlandse letterenfaculteiten mee.
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Eveneens op 2 maart werd in de Erfgoedvitrine Universiteitsbibliotheek in het VU Hoofdgebouw de
tentoonstelling "Ik wil gelezen worden" geopend.
Ook de Jaarvergadering van het Multatuli Genootschap op 7 maart 2020 in de Eggertzaal van De
Nieuwe Kerk stond in het teken van Eduard Douwes Dekkers 200ste geboortejaar.
Na het formele gedeelte van de bijeenkomst werd de film over de opening van het Multatuli-jaar
vertoond. De aangekondigde lezing van prof. dr. Marc van Oostendorp, die ruim een jaar lang
wekelijks op de website Neerlandistiek verslag deed van zijn leesclub-sessies over het Volledige Werk
van Multatuli kon op het laatste moment niet doorgaan wegens mogelijke Corona-besmetting van de
spreker. In zijn plaats hield Elsbeth Etty een voordracht van haar toen net verschenen artikel in het
Vlaamse tijdschrift De Lage Landen, 'Multatuli in tijden van dekolonisering en #MeToo'.
Tot slot werden de aanwezigen uitgenodigd voor de bezichtiging van de door Jeroen Henneman
ontworpen gedenksteen in de voor het publiek gesloten De Nieuwe Kerk.
In het Multatuli Museum werd intussen de laatste hand gelegd aan de door Klaartje Groot gemaakte
tentoonstelling 'Jubeljaren voor Multatuli', met originele Multatuli-herdenkingsaffiches uit de 20ste
eeuw.
Daarna ging Nederland, inclusief het Multatuli Huis, op slot. De opening van de Jubileumtentoonstelling werd evenals veel andere voor het Multatuli-jaar geplande evenementen afgelast. Een
aantal manifestaties was alleen online te volgen, zoals diverse lezingen over leven en werk van
Multatuli door Genootschapslid Liesje Schreuders in opdracht van respectievelijk de Vrije Academie
en Bureau Boeiend. Als kleine troost in deze tijden kan er via de thuispagina een Multatuli-mondkapje
besteld worden waarop gedrukt Idee 415: ‘Niemand weet het en zy die beweren het te weten zyn ’t
onderling niet eens’.
In de (aanvankelijk uitverkochte) Nieuwe Liefde te Amsterdam presenteerden De Arbeiderspers en
uitgeverij Boom op 4 oktober - noodgedwongen voor een zeer beperkt publiek - de heruitgave van
Multatuli’s Liefdesbrieven met een voorwoord van Elsbeth Etty en de herdruk van de met de AKOliteratuurprijs bekroonde Multatuli-biografie van Dik van der Meulen. Het programma met onder
andere lezingen door Etty en Van der Meulen, een paneldiscussie, schitterende muziek en
voordrachten van acteur Simon Mulder en Huub Oosterhuis werd gestreamd en is te zien op YouTube.
Op 29 oktober vond het online symposium ‘200 jaar Multatuli’ plaats, georganiseerd door De
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL). Als sprekers traden op Leen van
Dijck, Frans Boenders, Philip Vermoortel en Mark Eyskens. De Nederlandse bijdragen van Jacqueline
Bel, Dik van der Meulen en Elsbeth Etty werden vooraf opgenomen in het Multatuli Museum. De
films van hun lezingen staan op de Multatuli website en YouTube.
Ook in Duitsland was er aandacht voor het Multatuli-jaar. Onder het motto ‘Der unsterbliche Multatuli
– 200 Jahre, 1820-1887’ organiseerde het Lektorat Niederländisch van de Goethe-Universität in
Frankfurt van 4 t/m 25 november 2020 online lezingen van Philip Vermoortel, Jaqueline Bel, Hans
Dieter Schreeb en Holger Warnk.
De voor november 2020 geplande feestelijke presentatie van de handgeschreven Lockdown Max
Havelaar waaraan tussen juni en september 2020 onder leiding van prof. Jacqueline Bel en de UB van
de VU 170 Multatuli-liefhebbers bijdragen leverden, compleet met gefilmde interviews en
commentaren, moest helaas tot nader orde worden uitgesteld.
Hetzelfde geldt voor de lancering van het prestigieuze project Multatuli Online, waarvoor veel leden
geld hebben gedoneerd. Na herhaaldelijk gedwongen uitstel zou deze kostbare website met alles van
en over Multatuli, gerealiseerd door Krijn ter Braak, op 20 februari 2020 met een interessant
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programma worden gelanceerd in de grote zaal van Openbare Bibliotheek Amsterdam. De Coronamaatregelen maakten maakten dit evenement voor de OBA onuitvoerbaar.
Publicaties
In december 2020 verscheen het Jaarboek Multatuli 2020: Speciale Jubileum uitgave. Bekende en
minder bekende Nederlanders schreven daarin bijdragen over de manier waarop Multatuli hen heeft
geïnspireerd: een waarlijk pak van Sjaalman waarin veel van Multatuli's onderwerpen opduiken, zoals
kolonialisme, taal, godsdienst, opvoeding, feminisme en politiek.
Gedurende het hele jubileumjaar zijn er diverse publicaties van en over Multatuli verschenen. Een
overzicht daarvan is te vinden op de dankzij de inspanning van Joris Smeets vernieuwde Multatuli
Website http://www.multatuli-museum.nl

Aanwinsten 2020
* Van auteur: Meerdere exemplaren van Multatuli verknipt (2020), Chris van de Ven, uitgeverij Boom
(ISBN 9789024434152).
* Van uitgever: Exemplaar Multatuli's Max Havelaar - De graphic novel (2020), Eric Heuvel en Jos van
Waterschoot, uitgeverij L (ISBN 9789024434152).
* Aangeschaft: Tekening van Multatuli door S. Woldhek.
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Samenstelling bestuur Multatuli Genootschap en Rooster van aftreden
In 2018 is het museum beoordeeld door Stichting Museumregister Nederland teneinde opgenomen te
kunnen worden in dit register. Een van de vereisten daarvoor is het voldoen aan de Governance Code
Cultuur, waaronder het vermelden in het jaarverslag van een rooster van aftreden van het bestuur en de
nevenfuncties van de bestuursleden.
Tot heden gelden geen zittingstermijnen voor de bestuursleden. Op de vergadering van 2 maart 2019 is
vastgesteld dat voor nieuwe bestuursleden een benoemingsperiode geldt van 4 jaar met de mogelijkheid
van verlenging met één opvolgende periode van 4 jaar. Voor de huidige bestuursleden is in onderstaand
rooster van aftreden het jaar van beoogde aftreding vermeld, waarbij omwille van de continuïteit
gekozen is voor een geleidelijke aftreding.
Rooster van aftreden
Naam
Elsbeth Etty
Tom Böhm
Cyril van den Hoogen
Laura van Hasselt
David Hollanders
Dik van der Meulen
Philip Vermoortel

Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Secretaris
Lid
Honorair lid

Benoemd
2017
1990
1998
2016
2019
1993

Beoogde aftreding
2023
2022
2021
2021
2023
2022
N.v.t.

Nevenfuncties bestuursleden
Naam
Elsbeth Etty
Tom Böhm
Cyril van den Hoogen
Laura van Hasselt
David Hollanders
Dik van der Meulen
Philip Vermoortel

Nevenfuncties
Geen
Geen
Financieel directeur Altera Vastgoed
Docent gespecialiseerd in publieksgeschiedenis aan de UvA
Docent economie bij Europese Studies, Universiteit van Amsterdam
Geen
Geen

Samenstelling bestuur stichting Multatuli Huis en Rooster van aftreden
Bij de oprichting van stichting Multatuli Huis in 2009 is ervoor gekozen om het statutaire bestuur te
beperken tot een voorzitter, penningmeester en een secretaris. In de praktijk functioneren de andere
bestuursleden van het Genootschap ook als bestuurders van de stichting, maar zij staan niet als zodanig
ingeschreven.
Zodra een bestuurslid defungeert bij het Multatuli Genootschap geldt dit ook als uittreding als
bestuurder bij de stichting (artikel 3.3 van de statuten van de stichting). Derhalve geldt bovenstaand
rooster van aftreden zowel voor de stichting als voor de vereniging.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 EN BEGROTING 2021
VERENIGING MULTATULI GENOOTSCHAP
Balans per 31 december 2020
Activa
Collectie Multatuliana
Overige vorderingen
Bank
Totaal activa

31 dec. 2020
PM
5.952
5.952

31 dec. 2019
PM
54.709
54.709

Passiva
Exploitatiereserve
Fonds Max Havelaar Academie
Fonds giften
Rekening courant met Stichting Multatuli Huis
Overige schulden
Totaal passiva

31 dec. 2020
266
4.215
664
737
70
5.952

31 dec. 2019
8.704
4.215
22.664
12.926
6.200
54.709

Resultatenrekening 2020 en begroting 2021
Exploitatie
Opbrengsten
Contributies
Waarvan bestemd voor Stichting Multatuli Huis
Giften leden
Legaat
Onttroken (resp. gedoteerd) aan Fonds giften
Rente
Totaal opbrengsten

Begroting Werkelijk Begroting
2021
2020
2020

Werkelijk
2019

13.125
-5.625
1.750
9.250

13.335
-5.700
2.020
22.000
31.655

12.600
-5.400
1.800
9.000

12.405
-5.250
1.489
11.927
-11.927
8.644

Kosten
Algemene kosten
Kosten Jaarboek
Aanschaffingen
Gift aan Multatuli Huis
Kosten activiteiten (lezingen etc.)

1.650
5.600
2.000

1.585
5.615
1.570
25.000
6.323

1.650
5.700
1.650

1.711
1.624
559
2.183

Totaal kosten

9.250

40.093

9.000

6.077

-

-8.438

-

2.567

Opbrengsten minus kosten
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Niets is uit den aard der zaak eenvoudiger dan geldzaken. Daar kan slechts spraak zijn van plus, minus en verschil.
Wat daarbuiten … schynt te gaan, is per se uit den booze.
[Multatuli, 4 september 1874 in een concept-brief aan F. Feringa, VW 16 blz 699]

Vereniging Multatuli Genootschap: Toelichting op de jaarstukken 2020 en begroting 2021
Algemeen
Het Multatuli Genootschap is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Balans per 31 december 2020
Exploitatiereserve
Door het resultaat over 2020 van EUR -8.438 is de exploitatiereserve afgenomen tot EUR 266.
Fonds Max Havelaar Academie
De opbrengst van EUR 11.783 voor de hertaling van de Max Havelaar is door Gijsbert van Es via NRC
Media in 2011 ten gunste van het genootschap gekomen. De opbrengst is bestemd voor onder meer
activiteiten van de Max Havelaar Academie. Aan het fonds zullen middelen worden onttrokken voor
een initiatief van Gijsbert van Es (Havelaar lesbrief) en voor activiteiten van de Max Havelaar
Academie. In 2020 en 2019 zijn geen middelen aan dit fonds onttrokken.
Fonds giften
In voorgaande jaren is een fonds opgebouwd om toekomstige projecten te financieren. Dit betreft
fondsen die onder meer zijn verstrekt door Geert Mak, Nederlandse Spoorwegen, Altera Vastgoed en
Hoogland & Van Klaveren.
Eind 2016 is het aandeel van het Multatuli Genootschap in de nalatenschap van het oud-lid de heer H.A.
van Baarle aan het fonds toegevoegd, een bedrag van EUR 29.923. In 2019 is aan het fonds EUR 25.000
onttrokken vanwege een gift van EUR 25.000 aan Stichting Multatuli Huis voor het project Multatuli
Online. Hiervoor hebben de leden hun goedkeuring verleend op de jaarvergadering van 2 maart 2019.
In 2019 is een legaat van mevrouw H.H. Sluijter ontvangen van EUR 11.927. Aan het fonds is in 2019
dus EUR 25.000 onttrokken en EUR 11.927 gedoteerd; per saldo een afname met EUR 13.073. In 2020
is EUR 22.000 onttrokken voor Stichting Multatuli Huis. Aan de ledenvergadering wordt voor deze gift
nog goedkeuring gevraagd.
Rekening courant met Stichting Multatuli Huis
Begin 2021 wordt het saldo weer afgebouwd door het geld over te maken aan de stichting.
Overige schulden
Jaarboek
Vooruit ontvangen contributies
Totaal

31 dec. 2020

31 dec. 2019

70
70

6.000
200
6.200
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Resultatenrekening over 2020
Inkomsten activiteiten (contributies)
In de begroting voor 2020 was uitgegaan van 360 betalende leden. In 2020 hebben 351 leden (2019:
342) hun contributie over 2020 betaald en 30 leden nog over 2019. Nog niet ontvangen contributies over
2020 zullen pas worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Het ledental ultimo 2020 bedraagt 477 (2019: 439).
Van de totale contributie over 2020 is per betalend lid EUR 15 bestemd voor stichting Multatuli Huis op
grond van een besluit van de ledenvergadering van 2 maart 2019, hetgeen voor 2020 op 7 maart 2020 is
bekrachtigd.
Giften leden
In 2020 is van leden totaal EUR 2.020 ontvangen (2019: EUR 1.489).
Algemene kosten

2020

2019

Jaarstukken, uitnodigingen en nieuwsbrieven (incl. porto en herinnering)
Bankkosten
Overig
Totaal

1.062
205
318
1.585

1.003
211
497
1.711

Kosten jaarboek
Het jaarboek over 2020 is in december 2020 verschenen. De factuur is ontvangen en nog in 2020
betaald.
Aanschaffingen
Er is onder meer een tekening van Multatuli door S. Woldhek aangeschaft.
Kosten overige activiteiten
Dit betreft de kosten voor het evenement in de Nieuwe Kerk op 17 februari 2020 met de onthulling van
de Multatuli gedenksteen. De kosten voor deze activiteit (inclusief de gedenksteen) zijn gedragen door
de Nieuwe Kerk. De kosten voor de lezing door Arnon Grunberg en de verfilming van de activiteit
kwamen voor rekening van het genootschap. Voor deze activiteit is een subsidie ontvangen van EUR
1.500 van Kattendijke/Drucker Stichting. Per saldo zijn de kosten uitgekomen op EUR 6.323.
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Begroting 2021
De begroting voor 2021 van het Multatuli Genootschap is evenals voorgaande jaren exclusief de
activiteiten die zijn ondergebracht bij stichting Multatuli Huis.
Contributies
Voor 2021 wordt uitgegaan van een ledental van 375 betalende leden. De contributie over 2021
bedraagt EUR 35 per jaar. Aan de vergadering wordt voorgesteld om hiervan, conform 2020 EUR 15
beschikbaar te stellen aan stichting Multatuli Huis.
Giften leden
Voor 2021 is aan giften van leden EUR 1.750 begroot.
Algemene kosten
Voor de algemene kosten is EUR 1.650 gebudgetteerd voor 2021, in lijn met de kosten over 2020
Kosten overige activiteiten
Voor de kosten van lezingen en vergaderingen is EUR 2.000 begroot.
Opbrengsten minus kosten
Voor 2021 wordt uitgegaan van een resultaat van nihil.
Overige gegevens
Aantal leden
2020

477

2019

439

2018

423

2017

397

2016

348

Cyril van den Hoogen, penningmeester, 10 februari 2021
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 EN BEGROTING 2021
STICHTING MULTATULI HUIS
Balans per 31 december 2020
Activa
Boeken en publicaties voor verkoop
Rekening courant met Multatuli Genootschap
Bank en kas
Totaal activa

31 dec. 2020
1.000
737
77.527
79.264

31 dec. 2019
1.000
12.926
45.531
59.457

Passiva
Exploitatiereserve
Fonds voor overkapping
Fonds giften
Voorziening onderhoud
Overige schulden
Totaal passiva

31 dec. 2020
486
46.715
7.197
2.000
22.866
79.264

31 dec. 2019
1.955
17.061
2.000
38.441
59.457

Resultatenrekening 2020 en begroting 2021
Exploitatie

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk
2021
2020
2020
2019

Opbrengsten
Sponsoring door vereniging Multatuli Genootschap
Sponsoring voor Multatuli Online
Sponsoring overkapping door Kickstartfonds
Huur bovenwoning
Geefwet
Giften van museumbezoekers, leden en anderen
Overige baten (Museumnacht, Summerwalk en verhuur)
Entreegeld, wandelingen, incl. scholen
Museumwinkel (verkoop van boeken)
Totaal opbrengsten

5.625
72.197
46.715
6.800
12.000
9.000
1.500
2.500
2.000
158.337

30.700
60.500
5.285
6.773
5.810
4.309
2.392
2.029
117.798

5.400
228.000
6.800
12.000
2.000
3.500
5.000
3.500
266.200

5.250
107.035
6.720
6.740
2.566
3.007
4.469
4.407
140.194

Kosten
Personeelskosten
Kosten groot onderhoud
Saldo dotatie / onttrekking voorziening groot onderhoud
Huur museum
Aanpassingen aan het museum (excl. Kickstart)
Huisvestingslasten (verzekering, energie, OZB, water)
Algemene kosten
Promotiemateriaal, marketing
Museumnacht en Summerwalk
Multatuli Online
Kosten project overkapping
Onttrekking aan fondsen
Kosten overige activiteiten (website, IT)
Kosten museumwinkel
Totaal kosten

15.000
5.000
2
4.200
3.313
1.800
1.000
78.807
46.715
1.500
1.000
158.337

26.527
16.863
2
4.730
4.243
2.949
1.778
186
62.846
5.285
-9.864
2.422
1.300
119.267

28.000
1.000
1.000
1
3.749
3.500
1.000
1.000
227.000
-3.050
1.000
2.000
266.200

26.312
8.567
-7.070
1
4.050
5.789
1.027
1.288
98.078
677
2.308
141.027

-

-1.469

-

-833

Opbrengsten minus kosten
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Algemeen
Stichting Multatuli Huis is opgericht per 10 november 2009. De splitsing van de activiteiten en de
overdracht van de subsidierelatie met de gemeente en het huurcontract zijn effectief per 1 januari 2010.
De subsidierelatie is geëindigd per 31 december 2012 waarbij het pand inclusief de bovenwoning voor
EUR 1 per jaar van de gemeente wordt gehuurd. De stichting is vanaf 2013 verantwoordelijk voor al het
onderhoud van het pand en doteert daarvoor jaarlijks aan de voorziening groot onderhoud.
Stichting Multatuli Huis is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Balans per 31 december 2020
Voorraad boeken
De voorraad boeken beschikbaar voor verkoop is geschat op een kostprijs van EUR 1.000 conform
voorgaande jaren.
Rekening courant met Multatuli Genootschap
Begin 2021 is het saldo weer afgebouwd door het Genootschap.
Exploitatiereserve
Door het resultaat over 2020 van EUR -1.469 is de exploitatiereserve afgenomen van EUR 1.955 tot
EUR 486. Dit betekent dat er in 2021 en volgende jaren gezocht moet worden naar nieuwe geldbronnen
om de reserves aan te vullen en anderzijds voor de bekostiging van het onderhoud aan het pand.
Fonds giften
In 2020 is EUR 9.864 onttrokken aan het Fonds.
Voorziening groot onderhoud
In 2019 bleken grote verbouwingen aan kozijnen en voorgevel noodzakelijk waarvoor in 2019
EUR 8.567 is uitgegeven. De in het jaarverslag 2019 vermelde schatting van EUR 15.000 voor kosten in
2020 is uiteindelijk uitgekomen op EUR 16.683. Als geregistreerd monument zijn er subsidieregelingen
waardoor een deel van de (toekomstige) kosten eventueel voor subsidie in aanmerking komen. Hierover
is in 2020 overleg gevoerd met de eigenaar van het pand.
Overige schulden
Vakantiegeld en loonheffing
Kosten Multatuli Online
Verzekering opstal en andere lasten gemeente
Energiekosten
Waarborgsommen voordeursleutels
Vooruit ontvangen huur
Terug te betalen uit NOW 1
Totaal

31 dec. 2020

31 dec. 2019

842
15.823
1.874
163
420
3.386
358
22.866

933
34.166
2.194
164
420
564
38.441

Resultatenrekening over 2020
Geefwet
De inkomsten uit de Geefwet van EUR 5.810 zijn lager dan het budget (EUR 12.000). Inmiddels is de
eerste vijfjaarsperiode verstreken en er zijn weer nieuwe ondertekenaars nodig om op het beoogde
niveau te komen.
Giften van museumbezoekers, leden en anderen
Naast een groot aantal kleinere giften is hierin ook begrepen een gift van EUR 500 van de heer C.L.
Rodenburg.
Sponsoring Multatuli Online
De crowdfunding onder de leden van het Genootschap en anderen is heel succesvol gebleken in 2019 en
2020. Op reeds in 2019 verstrekte toezeggingen is in 2020 EUR 40.500 ontvangen: Prins Bernhard
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Cultuurfonds EUR 10.500, Dioraphte EUR 25.000 en een particulier EUR 5.000. Voorts is EUR 20.000
ontvangen uit nieuwe toezeggingen: Zadelhoff Cultuurfonds EUR 10.000 en Stichting LOUT EUR
10.000.
Personeelskosten
De personeelskosten (inclusief sociale lasten) bedragen over 2020 EUR 26.527 (2019: EUR 26.312). De
gemiddelde bezetting is in 2020 2,5 dag per week (2019: 2,5 dag). In het kader van de NOW-regeling is
over 2020 EUR 5.790 aan overheidssteun ontvangen waarvan nog EUR 358 moet worden terugbetaald.
Algemene kosten

2020

2019

Onderhoud meetapparatuur
Telefoon en internet
Salarisbureau en arbo
Aanschaffingen (IT en lijsten)
Bankkosten
Huishoudelijk (schoonmaak, koffie, etc.)
Overig (vergaderkosten, cadeaubonnen, reiskosten, toner, etc.)
Totaal

244
588
483
185
281
1.168
2.949

252
603
2.851
288
414
1.381
5.789

Multatuli Online
In 2020 is EUR 62.846 (2019: EUR 98.078) aan kosten gemaakt voor het website-project in het kader
van het Multatuli-jaar 2020. De kosten voor dit project zijn in onderstaand schema weergegeven,
inclusief een raming voor 2021. Het project is financieel volledig gedekt. Afronding is gepland voor
maart 2021.
Kosten Multatuli Online
Digitaliseringskosten Picturae
Begeleiding UB
DW Projecten en Raakvlak
Om niet (DBNL, Huygens)
Overige projectkosten
Totaal

Totaal

2021

2020

2019

2018

23.132
15.823
110.465
50.000
65.290
264.710

5.259
18.715
25.000
29.833
78.807

-193
38.720
24.319
62.846

7.382
16.016
45.980
25.000
3.700
98.078

10.491
7.050
7.438
24.979

De opbrengsten zijn als volgt gespecificeerd, inclusief de beoogde opbrengsten voor 2021:
Opbrengsten Multatuli Online
Bijdragen om niet
Multatuli Huis en Multatuli Genootschap
Crowdfunding
Goede doelen instellingen
Totaal

Totaal

2021

2020

2019

2018

50.000
46.675
47.035
121.000
264.710

25.000
-3.303
15.000
35.500
72.197

5.000
55.500
60.500

25.000
25.000
27.035
30.000
107.035

24.978
24.978
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Kosten overige activiteiten
Dit betreft de kosten voor het onderhouden van de website.

Aantal bezoekers
museum

Aantal bezoeken website

Facebook

Leden nieuwsbrief

2020

664

120.000

1.926

2.042

2019

1.559

110.000

1.941

1.878

2018

2.032

100.000

1.657

1.718

2017

2.233

110.000

1.653

1.497

2016

1.890

105.000

1.600

1.512

Begroting 2021
Multatuli Online opbrengsten
Het bestuur heeft zich ingezet om van 2020 een onvergetelijk jubileumjaar te maken. De afronding van
het project Multatuli Online is mede door Corona vertraagd tot maart 2021.
Multatuli Online kosten
Voor 2021 betreffen dit de resterende kosten voor de afronding van het project Multatuli Online.
Contributies
Uitgaande van 375 betalende leden bij het Multatuli Genootschap zal EUR 5.625 (375 x EUR 15) ten
gunste van de stichting komen.
Geefwet
Een flyer is beschikbaar om weer nieuwe kandidaten voor de Geefwet te vinden. Begroot wordt een
omvang van EUR 12.000. De eerste periode van 5 jaar is voor diverse gevers van het eerste uur van de
Geefwet inmiddels verstreken. Aan hen zal gevraagd worden een volgende periode in overweging te
nemen, maar ook zijn er nieuwe schenkers nodig.
Giften leden en bezoekers
Voor 2021 is aan giften van bezoekers, leden en anderen EUR 9.000 begroot.
Entreegeld, wandelingen (incl. scholieren)
Hiervoor wordt EUR 2.500 begroot, uitgaande van een openstelling vanaf 1 juli 2021.
Personeelskosten
Voor 2021 is het budget personeelskosten gebaseerd op een geringere betaalde inzet dan de 2,5 dag per
week van de voorgaande jaren. Per 1 maart 2021 is afscheid genomen van de conservator.
Algemene kosten
Voor de algemene kosten is EUR 3.313 gebudgetteerd.
Kosten overige activiteiten
Voor het beheren en onderhouden van de website is een bedrag van EUR 1.500 begroot.
Cyril van den Hoogen, penningmeester, 10 februari 2021
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