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daar maak jij geschiedenis

Doe 4 maanden  

onderzoek,  
dan deel je dat 
met iedereen!

Wat je ouders 
deden…

iets waar je 
trots op bent

daar maak jij geschiedenis

Doe 4 maanden  

onderzoek,

dan zien we hoe
‘gewoon’ dat is!

Gewoon 
uit Almere…

met je eigen 
unieke geschiedenis

daar maak jij geschiedenis

Doe 4 maanden 

onderzoek,  
dan vul je aan 
en verbeter je!

Wil jij blinde vlekken…
in ónze geschiedenis 
zichtbaar maken?

daar maak jij geschiedenis

Doe 4 maanden  
onderzoek,  

dan zet je jouw 
verhaal op 
de kaart!

daar maak jij geschiedenis

Doe 4 maanden 

onderzoek,

 dan laat je 
het weten! daar maak jij geschiedenis

  
 dan kom je

daar voor op!

Óns archief biedt ‘fellowships’ aan voor 

(leken)onderzoekers, vooral uit groepen 

in de samenleving die normaliter niet zo 

gemakkelijk de weg naar archiefinstellingen 

vinden. Dit kunnen zowel onderzoekers zijn 

met een achtergrond uit voormalige gekoloni

seerde landen als personen van andere 

groepen in Nederland waarvan we weten 

dat hun representatie in archieven ontbreekt 

of zeer beperkt is. Bij het onderzoek staat 

de verbetering van de toegankelijkheid 

en aanvulling van Nederlandse archief 

instellingen centraal, net als de correctie 

van taal, terminologie en de context van 

bestaande collecties. De Morrenstichting 

en het NOTfonds zijn bereid gevonden 

om Óns Archief in financiële zin mogelijk 

te maken door beurzen te verstrekken. 

Vertegenwoordigers van de regenten van de 

Morrenstichting en van het bestuur van het 

NOTfonds vormen de begeleidingsgroep 

van Óns Archief, samen met een financieel 

adviseur. De selectiecommissie bestaat uit vijf 

deskundigen op het terrein van archieven en 

onderzoek. 

www.onsarchief.nl

Óns  
Archief 

Het project Óns Archief  
is een van de resultaten  
van de ronde-tafel-
gesprekken over 
‘dekoloniseren van 
archieven’, die het 
Nationaal Archief heeft 
georganiseerd. Met de serie 
gesprekken werd gehoor 
gegeven aan maatschap-
pelijke bewegingen als 
#MeToo en Black Lives 
Matter, die discriminatie, 
onrecht, eenzijdigheid en 
uitsluiting aan de kaak 
stellen. 



daar maak jij geschiedenis

De negen 
onderzoe-
kers van 
2022 

‘Vind jij het boeiend om  
met recente geschiedenis 
bezig te zijn? Ben jij 
gefascineerd door een 
onderwerp dat je met behulp 
van archiefonderzoek verder 
uit zou willen diepen? En, zou 
je met jouw ervaringen en je 
onderzoek willen bijdragen 
aan een meer volledig en 
rechtvaardig archief?’

 

Bijna 50 (leken)onderzoekers reageerden 

enthousiast op deze oproep van Óns Archief, 

die in februari 2022 via social media bekend 

werd gemaakt. De meeste inzendingen 

waren van hoge kwaliteit, en de passie 

en het enthousiasme straalden ervan af. 

Toewerken naar een laagdrempelig en 

maatschappelijk relevant eindproduct – een 

film, een toneelstuk, een artikel of lezing, een 

performance – stond bij de meeste inzenders 

voorop. Hopelijk zorgen deze toeganke

lijke presentaties straks ervoor dat anderen 

ook enthousiast raken voor een (kritische) 

speurtocht door de archieven. 

De keuze van kandidaten voor een beurs 

was niet gemakkelijk voor de vijf experts in 

de selectiecommissie. Eigenlijk, zo vond de 

commissie, verdiende bijna iedereen een 

kans. Na goede discussies werd een top9 

gemaakt voor de toekenning van een beurs. 

In deze brochure stellen we de negen 

onderzoekers en hun thema’s aan u voor.  

Ze gaan van september tot en met december 

2022 individueel aan de slag in  verschillende 

Nederlandse archiefinstellingen, maar 

wekelijks wordt er gezamenlijk gesproken 

over hun ervaringen. En ze mogen rekenen 

op begeleiding, op maat. 

Afgesproken is dat zij in januari 2023 hun 

resultaten presenteren. Na de evaluatie van 

deze eerste groep zullen de Morrenstichting 

en het NOTfonds besluiten of Óns archief 

ook in 2023 kan worden voortgezet. 

We hopen van harte dat u deze groep gaat 

verwelkomen en ondersteunen, als een van 

de deelnemers in uw archiefinstelling hun 

onderzoek wil doen. 



Farilyann 
Muzo 
Antroploog 
en rondleider Thomas 

Polimé 
Antropoloog en 
sociaal werker

Marron  
fotocollecties 
openstellen voor 
Marrons

AfroCuraçaose spirituele  
traditie van Tambú

Hallo daar: ik ben een 

‘down-to-earth person’, die met 

iedereen overweg kan. Ik sta altijd 

open om nieuwe dingen te leren en 

vind delen van kennis belangrijk. 

Tijdens mijn onderzoek op Curaçao kwam 

ik erachter dat de AfroCuraçaose muzikale 

traditie van Tambú vroeger een onderdeel 

was van religieuze en spirituele praktijken. 

Tambú werd bijvoorbeeld gebruikt als 

een manier om contact te hebben met 

voorouders, maar ook voor het oproepen 

van regen. Mijn nieuwsgierigheid naar religie 

en spiritualiteit van mijn AfroCuraçaose 

voorouders werd hierdoor aangewakkerd. Ik 

werk veelal vanuit persoonlijke ervaringen en 

situaties, die ik vervolgens koppel aan grotere 

maatschappelijke systemen. 

Voor mij persoonlijk is dekolonisatie het 

opnieuw toeeigenen van onder andere 

culturele gebruiken die (deels) uitgewist 

zijn onder koloniale overheersing. Onder 

het kolonialisme, en in het specifieke geval 

van de transAtlantische slavenhandel naar 

Curaçao, werden lichamen gekocht en 

verkocht als eigendom. De slaafgemaakten 

werden vaak gedwongen om hun tradities, 

zoals kleding, taal, versiering en lichamelijk 

gedrag, op te geven, om de gewoontes over 

te nemen van de koloniale machten. 

Voor dit onderzoek ben ik dan ook geïnteres

seerd in hoe Nederland als koloniale macht 

verschillende vormen van geloof en spiritua

liteit op Curaçao in de 17e en 18e eeuw heeft 

onderdrukt. Zelf ben ik katholiek opgevoed. 

Echter ik kan mij al een tijdje niet meer vinden 

in deze religie.  

Ik ben mij gaan afvragen hoe het komt dat de 

meeste Afroroomskatholiek zijn, terwijl onze 

WestAfrikaanse voorouders andere vormen 

van geloof hadden. 

Met behulp van archieven van de 

WestIndische Compagnie in het Nationaal 

Archief wil ik graag onderzoeken wat voor 

gevolgen kolonisatie had op de manier 

waarop WestAfrikaanse tot slaaf gemaakten 

geloof beoefenden. Omdat de archieven 

van de WestIndische Compagnie alleen 

een verhaal vertellen vanuit het perspectief 

van de machthebbers, wil ik ook de Zikinzá 

collectie, een oraal archief, meenemen in mijn 

onderzoek.  

Ik wil als eindproduct graag een film maken. 

Zelf een Ndyuka Marron uit Suriname, 

heb ik als antropoloog en sociaal werker 

mijn hele werkzame leven ingezet voor 

de culturele en sociale weerbaarheid van 

Marrons in Nederland en in Suriname. 

Dit onderzoek is gericht op de Marron 

fotocollecties van het Utrechts Archief (370 

foto’s) en het Hernhutter Huis Archief in 

Zeist (meer dan 500 items). Het is belangrijk 

dat deze foto’s ontsloten worden, opdat ze 

gezien kunnen worden door de Marrons zelf. 

Marrons zijn nazaten van Afrikanen die als 

slaaf naar de Amerika’s zijn gebracht en zich 

daar uit de slavernij bevrijdden. Zij vestigden 

zich ver van de plantages in vaak onherberg

zame gebieden. Daar bouwden zij een nieuw, 

zelfstandig bestaan op, maar met gebruikma

king van hun Afrikaanse sociaalculturele 

erfenissen. Het is echter alleen in Suriname 

en in het grensgebied van Frans Guyana 

dat Marrons tot de dag van vandaag een 

onderscheiden groep vormen met een 

herkenbare, geheel eigen cultuur. In Suriname 

leven zes groepen, de Ndyuka of Okanisi, 

Saamaka, Pamaka, Matawai, Kwinti en Aluku. 

Naast genoemde archieven zijn er ook 

interessante fotocollecties te vinden in 

het Surinaams Museum in Paramaribo 

en volkenkundige musea in Leipzig en 

Hernnhut (Duitsland). Die zijn bekostigd door 

zendelingen en andere, meest mannelijke, 

Europeanen en Amerikanen afkomstig 

uit de bovenste lagen van de koloniale 

samenleving en werkzaam in Suriname. In 

het postkoloniale tijdperk werd het gangbaar 

dat museum   conservatoren op verzamelreis 

gingen. Er werd al vroeg door Europese en 

Amerikaanse musea actief materiële cultuur 

(o.a. in foto’s) van de Marrons verzameld.  

Deze fotocollecties zijn echter voor Marrons 

nooit beschikbaar geweest. Wanneer zij 

deze foto’s kunnen zien, kunnen zij zelf hun 

verhalen vertellen.  

De resultaten van mijn onderzoek zijn 

beschrijvingen van de foto’s op de website 

van het Utrechts Archief en/of een catalogus 

in het Nederlands en Ndyuka tongo. 



Marjorie 
Boston  
Theatermaker, 
docent, regisseur Sanne 

Schraa 
Historicus, coach 
statushouders 

De Tweede 
Feministische  
Golf in  
Tilburg

Het gat in het Nederlandse  
theater geheugen

De afgelopen 30 jaar is er theater 

gemaakt dat om verschillende 

redenen het predicaat ‘multicul-

tureel’ kreeg en vooral gezien 

werd als doelgroepen toneel en 

margetheater. 

Nu Nederland haar eigen diversiteit onder 

ogen ziet en inclusie het hoogste woord is, 

wordt het tijd dat die vergeten geschiedenis 

voor nieuwe generaties toegankelijk wordt 

gemaakt. Naast archiveren gaat het ook om 

het zichtbaar maken van dwarsverbanden 

en kruisbestuivingen tussen die marge en de 

theatrale mainstream, en tussen die marge 

en verschillende subculturen zoals hiphop  

cultuur of standup comedy. Wij hebben 

toegang tot videoregistraties, archieven, 

teksten, toneelstukken, en muziek die door 

4 verschillende groepen is geproduceerd: 

Made in da Shade, Cosmic, MC en DNA. Die 

zijn nog niet openbaar en moeten toeganke

lijk gemaakt worden. 

Ik wil dat materiaal inventariseren, digitaliseren 

en aanvullen met onderzoek in bestaande 

Nederlandse archieven (onder andere van 

het Allard Pierson). Wat is de impact geweest 

van het multicultureel theater in Nederland? 

Hoe werd er in de jaren 80 en 90 in het 

gevestigde theater gekeken naar het werk 

van zwarte theatermakers als Rufus Collins en  

Michaeal Matthews en groepen als Cosmic  

en Made in da Shade? Wat voor ruimte 

kregen ze, welke sporen heeft het werk 

achtergelaten in het gevestigde theater 

archief? Bij RIGHTABOUTNOW komen 

dagelijks jonge mensen langs die een ander 

perspectief willen op de theater en cultuur 

geschiedenis. Dat zijn zowel geschoolde 

makers als autodidacten die via andere 

vormen – bijvoorbeeld spoken word of urban 

dance – de podium   kunsten instromen. 

De afgelopen jaren worden wij ook benaderd 

door verschillende vakopleidingen Ook bij 

hen is de vraag ‘bottomup’: het komt van de 

studenten. Ze zoeken inspiratie, ze zoeken 

kennis, ze zoeken andere perspectieven en 

ze zoeken bevestiging dat ze niet alleen zijn, 

dat er mensen voor hen zijn geweest. Wie nu 

toegang tot die legacy wil moet persoonlijk 

naar ons toe komen.  

Het is belangrijk dat met het inventariseren 

de archieven ook voor anderen toegankelijk 

worden. Graag wil ik ook een documentaire 

maken. 

‘Alle mannen die verkrachten, weet je 

waar ik die het liefste zou zien? In de 

Amsterdamse grachten, dan wordt alles 

beter misschien.’ Met deze woorden 

verzamelden Tilburgse vrouwen (de 

actiegroep ‘Vrouwen tegen sexueel geweld’ 

zich op 30 maart 1981 voor het politiebureau 

aan de Noordhoekring in Tilburg. Ze streden 

voor slachtoffers van straatintimidatie, 

aanranding en verkrachting. 

Deze actie was onderdeel van een grotere 

protestmars in Tilburg waarbij vrouwen de 

straat op gingen om te protesteren voor een 

betere sociale positie voor vrouwen in de 

samenleving. Tijdens deze golf ontstonden er 

overal in Nederland vrouwelijke actiegroepen. 

Op deze manier probeerden vrouwen zich 

te ontworstelen aan hun onderdrukte positie. 

Deze informatie is afkomstig uit het  

archief van het Tilburgse Vrouwenkafee,  

het Vrouwencentrum en de opvolger daarvan, 

Feniks Emancipatie Expertise Centrum 

Tilburg. Deze archieven zijn in maart 2022 

beschikbaar gesteld door het Regionaal 

Archief Tilburg, waardoor er veel nieuwe 

informatie over vrouwenemancipatie en 

de Tweede Feministische Golf in Tilburg 

beschikbaar is. Hierdoor wordt het mogelijk 

én noodzakelijk om historisch onderzoek 

te doen en meer bekendheid te geven 

aan vrouwengeschiedenis in Tilburg en 

omstreken. Het citaat geeft ook inzicht in 

de regionale vrouwen  bewegingen tussen 

1970 en 1990. Iedereen kent de feministische 

actiegroep Dolle Mina. Welke actiegroepen 

ontwikkelden zich op meer regionaal vlak 

in Tilburg en omstreken? En waar hebben 

zij voor gestreden? Het beeld van regionale 

vrouwenbewegingen is beperkt, eenzijdig 

en nog weinig historisch onderzocht. In het 

boek ‘De zichtbaarheid van homoseksualiteit, 

sekse en genderdiversiteit in Tilburg’ van  

Luc Brants is er bijvoorbeeld minimale 

aandacht voor de geschiedenis van 

vrouwenbewegingen in Tilburg. De net 

geopenbaarde archieven bevatten affiches, 

foto’s, strijdliederen, programmaboekjes, 

stageverslagen, notulen, beleidsplannen, 

statuten, onderzoeks en adviesrapporten.  

Als historisch onderzoeker streef ik er 

altijd naar onderdrukte minderheden in de 

geschiedenis een podium en een stem te 

geven aangezien zij dat zelf niet meer  

kunnen doen. 
De resultaten van mijn onderzoek wil ik in 

samenwerking met het Regionaal Archief 

Tilburg bekend maken middels een podcast.



Rika Theo 
Onderzoeker, 
archivaris, 
journalist

‘Bevrijdende activering’: 
archieven van 
Indonesische linkse 
bewegingen in  
Nederland

Het belang van de Haagse  
elektronische underground muziek

Lotte 
Ottevanger 
Experience 
designer
Dat Den Haag een broed-

plaats is voor Nederlandse 

muziek is geen geheim, een plek 

waar bekende muzikanten zoals 

Golden Earring, Anouk, Kane en 

DI-RECT hun oorsprong vonden. Naast 

de popmuziek is Den Haag ook een plek 

waar een kleine hechte elektronische 

muziekscene is ontstaan die ondanks haar 

omvang een groot bereik heeft. 

Een scene met een hele eigen sound 

genaamd The West Coast Sound of Holland, 

waarvan je de platen in record stores in 

Detroit kunt vinden. Tegelijkertijd is deze 

scene underground en worden de belangen 

ervan vaak niet serieus genomen door 

beleidmakers. Juist doordat de scene vrij klein 

is en de mogelijkheden vaak gelimiteerd, 

is het een hele hechte community waarbij 

iedereen elkaar support en er veel wordt 

samengewerkt. Dit creëert een puur, rauw 

karakter zonder al te veel poespas. Het heeft 

keer op keer een een aantrekkingskracht op 

jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit, 

waardoor de scene en de sound zich blijven 

ontwikkelen. In de tijd dat ik deze scene 

ontdekte heb ik veel mooie initiatieven zien 

opkomen en gaan. Het blijkt in Den Haag, 

heel lastig om je staande te houden als 

underground initiatief zonder winstoogmerk. 

Door het archiveren van het ontstaan, de 

ontwikkeling en de huidige status, wordt 

de impact die het heeft concreter en de 

belangen duidelijker. Zo zullen de verdwenen 

broedplaatsen en organisaties niet worden 

vergeten en de huidige en toekomstige 

initiatieven gesterkt worden in hun recht 

van bestaan. Via de zoekfunctie van het 

Haags Gemeentearchief heb ik een aantal 

organisaties opgezocht maar er blijkt nog 

niets te zijn gearchiveerd. Dit is opmerkelijk 

aangezien deze scene begin jaren 90 al is 

ontstaan. Graag zou ik dan ook dit onderzoek 

willen doen ter aanvulling van het Haags 

Gemeentearchief. 

Doordat ik mij al een aantal jaar begeef in 

deze scene, eerst als bezoeker en later 

ook als maker, heb ik contact met relevante 

groepen zoals dj’s/producers, labels, 

event  makers, kunstenaars en broedplaatsen. 
Het lijkt mij interessant om de verzamelde 

informatie en het onderzoek om te zetten 

naar een vorm die toegankelijk is voor 

iedereen. Hierbij denk ik aan een tentoonstel

ling of documentaire, waarbij de geschiedenis 

en de actualiteit worden verbonden. 

Van archieven is bekend dat ze een 

tweesnijdend vermogen hebben;  

als instrumenten van overheersing,  

controle en onderdrukking aan de ene kant, 

en als krachtige bronnen voor bevrijding, 

herstel, empowerment en strijd tegen 

politiek vergeten van het verleden aan de 

andere kant. 

Archieven over en door Indonesische 

communistische en linkse politieke 

bewegingen zijn in beslag genomen en 

gebruikt om te onderdrukken en te helpen 

bij het structurele geweld dat gebruikt werd 

bij de uitroeiing van het communisme in 

Indonesië in 1965. Tientallen jaren daarna 

werden deze archieven  inclusief de 

Indonesische archieven die getuigen van het 

geweld  om redenen van nationale veiligheid 

het zwijgen opgelegd. In de afgelopen jaren 

zijn echter geheime overzeese archieven 

over de Communistische Partij van Indonesië 

(PKI) steeds meer onthuld. Deze werden sinds 

1965 verspreid over verschillende landen, 

van Australië, Duitsland, Rusland, China tot 

het Verenigd Koninkrijk. Deze archieven zijn 

gereactiveerd, niet alleen geopend om een 

blik op het verleden te werpen, maar ook 

gebruikt voor verschillende onderzoeken 

en publicaties die het Indonesische 

historische verhaal van staatswege van 

1965 problematiseren. Te midden van deze 

archiefreactiveringen zijn de Nederlandse 

archieven nauwelijks gebruikt en besproken, 

ondanks hun cruciale rol bij het vastleggen 

van de ontwikkeling van de Indonesische 

communistische en linkse bewegingen. In 

dit onderzoek analyseer ik de toegankelijk

heid van de archieven over Indonesische 

communistische en linkse bewegingen 

die zijn ondergebracht in Nederlandse 

archiefinstellingen. 

Ik zal ook voorbeelden geven van een 

archiefbeschrijving die leidt tot wat 

archivarisactiviste Michelle Caswell ‘een 

bevrijdende activering van de archieven’ 

noemde, een die systemen van onderdruk

king probeert te ontmantelen in plaats van 

geïsoleerd te blijven in zijn passieve rol van 

het bewaren van het verleden. 
Het resultaat zal onder meer zijn naast 

wetenschappelijke publicaties een 

alomvattende inventarislijst van deze 

archieven in de Indonesische taal. 
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Mijn tante  
Machteld Cairo:  
de Rosa Parks  
van Nederland

Hoe het wereldbeeld van 150 jaar geleden 
doorwerkt in het heden

Het is 1883. Op een braakliggend 

stuk grond in Amsterdam vindt een 

wereldtentoonstelling plaats waar 

meer dan een miljoen bezoekers zich 

vergapen aan de rijkdom en koloniale 

handelswaren van Nederland. 

Deze bestaat uit de modernste machine 

galerijen, flora en fauna uit de koloniën, maar 

ook nagebouwde Javaanse en Surinaamse 

dorpen uit de koloniën mét bewoners. Aan de 

indeling van de tentoonstelling is duidelijk de 

hiërarchie te zien tussen degenen die kijken 

en degenen die worden bekeken,  

de kolonisator versus de gekoloniseerde,  

wit versus Zwart en van kleur. 

Het is 2021. Ik ben 22 en zit in mijn 

eindexamenjaar van mijn bachelor Klassieke 

Muziek op het ArtEZ Conservatorium. Ik word 

gebeld door één van de programmeurs van 

het Concertgebouw om een soloopname te 

komen maken in de Grote Zaal, ter promotie 

van een podcast waaraan ik meewerkte.  

Ik denk dan terug aan een paar jaar daarvoor, 

toen ik in de kantine van het Concertgebouw 

werkte. Je zag haast geen (klassieke) musici 

die eruitzagen zoals ik. Ook het bestuur of de 

concertgangers waren evenmin mensen van 

kleur. Eenmaal achter de vleugel van een lege 

Grote Zaal, kijk ik naar de cartouches aan de 

balkons met enkel namen van witte mannen 

van lang geleden. Mijn aanwezigheid voelt 

performatief, en ik voel me bekeken. 

De Internationale Koloniale en Uitvoerhandel 

Tentoonstelling van 1883 gaf een enorme 

impuls aan (internationaal) toerisme.  

Kort daarna worden het Concertgebouw, 

het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum 

opgericht. Ze drukken samen met de speciaal 

voor de wereldtentoonstelling gebouwde 

hotels Americain, Doelen en Krasnapolsky 

een stempel op het huidige Amsterdamse 

straatbeeld. De tentoonstelling zelf is 

tegenwoordig uit het collectieve geheugen 

gewist. De culturele instituten op het 

Museumplein staan nu onder toenemende 

druk om te zorgen voor meer inclusie en 

diversiteit en zich uit te spreken over onrecht 

in het verleden én heden. Maar beleidsver

andering en zelfreflectie blijken niet zo 

makkelijk. 

Dit leidt voor mij tot de vraag, hoe het 

wereldbeeld van 150 jaar geleden doorwerkt 

op de manier waarop de culturele instituten 

vandaag de dag programmeren? Het 

eindresultaat wordt onder meer een 

performance op het Museumplein. 

Ruim tien jaar geleden ben ik benaderd 

door mijn lieve, grappige en vooral strijdlus-

tige tante Machteld Cairo met de vraag of 

ik haar levensverhaal wilde vastleggen. 

Onwetend over wie mijn tante eigenlijk was 

ben ik begonnen met het onderzoeken van 

haar verhaal, naast mijn fulltime baan. 

Ik kwam erachter dat Machteld een felle 

Rotterdamse activiste was die zich haar 

leven lang (1945  2011) heeft ingezet voor 

gelijke burgerrechten voor aanvanke

lijk Surinaamse vrouwen maar later ook 

voor andere achtergestelde groepen 

waaronder migranten en vluchtelingen en 

de LGBTQIgemeenschap. Machteld heeft 

sinds de jaren ’70 praatgroepen opgericht, 

radio gemaakt, politicologie gestudeerd en is 

uiteindelijk geëindigd als fractievoorzitter bij 

GroenLinks Rotterdam Noord. 

Mijn doel is om de wereld en de muren waar 

Machteld tegenaan liep in kaart te brengen 

vanuit het perspectief van een zwarte vrouw 

in Nederland in de periode 1960  2010.  

Het schokkende is dat ondanks het activisme 

diezelfde muren anno 2022 nog overeind 

staan. Als wij als jongere generatie geen 

lering trekken uit het werk dat mensen 

zoals Machteld hebben verricht, dan zijn we 

gedoemd die geschiedenis te herhalen. 

Ik heb Machteld 3 keer mogen interviewen 

voordat zij in 2011 kwam te overlijden. Eigenlijk 

is het echte onderzoek naar haar leven toen 

goed gestart. Ik heb al ruim 15 personen 

die met haar hebben samengewerkt en 

gestreden, geïnterviewd. Hieronder vallen 

activist dr. Polly Levens en dr. Barryl Biekman. 

Ook kwam ik terecht bij The Black Archives. 

Nu richt ik mij op het stadsarchief Rotterdam, 

waar Machteld haar persoonlijke archief heeft 

ondergebracht. Eerder heb ik mijn eerste film 

gemaakt in reactie op de moord op George 

Floyd. Deze film is onderdeel geworden van 

een lespakket op middelbare scholen over 

doorwerking van racisme in Nederland. 

Nu wil ik een  deels geanimeerde  

documentaire maken over mijn zoektocht 

naar Machteld Cairo. Hierin worden dan 

in de stijl van het komische maar ook 

sociaalkritische South Park mijn bevindingen 

weergegeven. 
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How has Dutch state audiovisual media 

been narrating different migration flows in 

and out of The Netherlands?

Focussing on the ‘Beeld en Geluid’ archive, 

but also resourcing to other online platforms, 

this research proposal suggests a query on 

the ways different migration flows, to and 

from the Netherlands and its former colonies, 

have been framed, narrated and politicized by 

audiovisual Dutch state media. Migration and 

its regulation have been a recurrent political 

topic that rose again recently, but has been 

always part of political, social and economical 

discourses. As a result of that audiovisual 

media and audiovisual Dutch state media 

in particular, have along the years reported 

on issues related to migration movements 

in a certain way. The types of narration used 

in those reports, may well provide us with 

interrogations on how different migrative 

narrations may reflect cultural, political, 

economic and social views and standpoints, 

but they could as well be seen as the 

production of those same views. 

With the revival of Critical Media Studies in 

academia in the last decade, we have been 

witnessing a critical review of the role media 

and the archiving methodologies of that same 

media, have on popular culture. Critical voices 

as Jean Rouch, for example, have always 

been sceptical, ironical and even sarcastic on 

the way state media narrates ‘the other’. 

The Netherlands, like all of the Western World, 

has invested a significant amount of effort in 

projecting a progressive image of itself. Such 

narrations have been part of the collective 

imaginary since the formation of the nation 

state. Such narrations can be found as early 

as the seventeenth century, for example 

in the narration of the VOC and WIC as 

entrepreneur ships and freedom projects. In 

our days the state has invested in articulating 

a narration of the ‘core values of Dutch 

society’. 

The aim is to produce a film focussing on the 

narration of migration, organizing screenings 

of this same film followed by Q&A’s and panel 

discussions and a series of lectures. 
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