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MAS – Museum aan de Stroom 
Lieve Willekens 

 
Eigen participatief project: 

 
Naam project:  Spoorzoekers 
Organisatie:  MAS – Museum aan de Stroom 
Aanspreekpunt:  Lieve Willekens 
Website:   www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/MASNL-Collectie-

Antwerpen/Projecten/Spoorzoekers.html 
 
Waarom ben je dit project gestart? Beschrijf hoe het idee is gegroeid 
 
Het MAS vertelt verhalen over Antwerpen en de wereld aan de hand van een enorme collectie 
beelden en objecten. Het erfgoed van de stad Antwerpen zou kunnen getuigen van de aanwezigheid 
van een zeer verscheiden bevolking. In de collecties van de  Antwerpse musea en de erfgoedzorgers 
verspreid over stad en districten zijn echter weinig sporen te bespeuren van mensen met een andere 
culturele afkomst die zich hier vaak al enkele generaties lang vestigden.  
 
Met het project spoorzoekers willen we vanuit het MAS een begin tot verandering, ontdekking en 
verzameling in gang zetten. Dit opdat collecties, tentoonstellingen en andere erfgoedpresentaties 
van MAS – en in het verlengde daarvan van andere Antwerpse erfgoedinstellingen – op een 
duurzame manier doorspekt raken van het diverse gamma aan erfgoed dat de stad Antwerpen rijk is. 
 
Met het erfgoed dat de spoorzoekers verzamelen, vullen we de MAS-collectie aan met eigentijdse 
verhalen van méér Antwerpenaren. 
 
Hoe heb je het project aangepakt? Geef aan wie betrokken was en beschrijf in grote lijnen 
de verschillende fasen van het project 
 
Om dit project een kans van slagen te geven werkten we intensief samen met Atlas, Huis voor 
Diversiteit en Red Star Line Museum.  
 
Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Onze 
partners zijn Moussem, Federatie Marokkaanse Verenigingen, Vereniging voor Ontwikkeling en 
Emancipatie Moslims, Amsab-ISG, Platform Allochtone Jongeren, FelixArchief, Nakhla vzw en Mana 
vzw.  
 
In het najaar van 2011 lanceerden we een oproep: “Ga tien maanden lang op zoek naar verhalen, 
foto’s, brieven en oude filmpjes in je eigen omgeving die een verhaal vertellen over de geschiedenis 
van de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen!”  35 mensen reageerden op deze oproep. 
Zeventien van hen werden geselecteerd en omgedoopt tot ‘spoorzoeker’.  
 
Meteen daarna volgde een korte opleiding waarin zij allen klaargestoomd werden om op zoek te 
gaan naar erfgoed in de stad. Rachida Lamrabet1  spoorde hen aan om de grote verzamelbak die 
erfgoed is, open te trekken en aan te vullen met eigen verhalen.  

                                                           
1 Rachida Lamrabet is schrijfster van boeken als ‘Kind Van God’ en ‘Vrouwland’. Naast schrijfster is zij ook   
juriste bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.  
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Met verhalen over ‘de zogezegde ander’, 
die tot nog toe niet als erfgoedbezitter 
werd beschouwd. Enkele medewerkers 
van het Nederlandse 
spoorzoekersproject, Annemarie Cottaar2 
en Nadia Bouras, vertelden over welke 
sporen men zou kunnen verzamelen en 
welke thema’s daarvoor dienen belicht te 
worden tijdens een interview. Onder 
leiding van Rachid Atia3 en Abbie 
Boutkabout4 brainstormden de 
spoorzoekers over mogelijke sporen. De 
methode ‘mondelinge geschiedenis’ 
werd vakkundig voorgesteld door Katrijn 

D’hamers5 en Najet Boulafdal6. De spoorzoekers kregen ook de mogelijkheid om de methode 
concreet te oefenen alvorens de stad in te gaan. Ilja Van Damme, verbonden aan het Centrum voor 
Stadsgeschiedenis van Universiteit Antwerpen, gaf een lezing over de Antwerpse 
migratiegeschiedenis en Sadik Akhandaf, Marokkaanse pionier in Antwerpen, vertelde zijn 
persoonlijke verhaal.          
 
Na de opleiding kozen spoorzoekers een eigen thema waar zij 1,5 jaar onderzoek naar deden op hun 
eigen tempo. Bijna maandelijks kwam de groep samen om te overleggen, om over moeilijkheden in 
hun onderzoek te praten, om bij elkaar steun te zoeken, om elkaar weer op weg te helpen. 
                                             
Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten?  
 
Hoogtepunten: Begin 2013 toonden we ons project als ‘work in progress’ in een mini-expo in het 
MAS-depot.  De objecten en verhalen die we reeds verzamelden,  kregen een publiek. En dat leverde  
tal van lovende reacties op. Dit overtuigde ons om een grotere tentoonstelling te doen met de 
spoorzoekers over 50 jaar migratie in 2014. Dit is nu volop in voorbereidingsproces.  
 
Dieptepunten: We kunnen niet echt spreken van een dieptepunt. Als je werkt met vrijwilligers is het 
logisch dat sommige mensen op een gegeven moment afhaken.  Als je dit op voorhand incalculeert is 
het een logisch gevolg en geen ontgoocheling. 
 
Welke tips en gouden raad heb je voor andere projecten? Oftewel: wat heb je van dit 
project geleerd? 
 
Naast het inwinnen van informatie over ‘erfgoed’ bleek er voldoende tijd en ruimte om elkaar te 
leren kennen. Het is erg fijn om te merken dat mensen met zeer uiteenlopende denkwerelden, 
                                                           
2 Annemarie Cottaar nam het initiatief om meerdere spoorzoekersprojecten op te starten in Nederland met als 
doel een Historisch Beeldarchief van Migranten op te richten. Meer info: www.iisg.nl/hbm. Het Marokkaanse 
spoorzoekerstraject resulteerde i.s.m. Nadia Bouras in een publicatie: Marokkanen in Nederland. De pioniers 
vertellen. Meulenhoff, Amsterdam, 2009. 
3 Rachid Atia is programmator en publiekswerker in Atlas, Huis voor Diversiteit en Inburgering Antwerpen  
4 Abbie Boutkabout maakt deel uit van De Fatima’s (www.facebook.com/the.fatimas) en werkt als 
communicatiemedewerker bij de Zomer van Antwerpen. 
5 Katrijn D’hamers werkt rond cultureel erfgoed en migratie bij FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 
vzw. 
6 Najet Boulafdal is erfgoedmedewerker bij MANAvzw, Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in 
Vlaanderen. 
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interesses en achtergronden elkaar als vanzelfsprekend ervaren en een hechte groep vormen. Dat is 
alvast een winst van het project, ongeacht het uiteindelijke inhoudelijke resultaat.  
 
Nog een winst is het zeer diverse profiel van de spoorzoekers. Door hun verschillende achtergronden 
en andere ervaringen bereiken zij tijdens het zoeken naar sporen ook andere Antwerpenaren die zich 
op hun beurt verhalen en anekdotes herinneren of documenten en objecten hebben bewaard. Dit 
zorgt ervoor dat het beeld, gevormd door spoorzoekers, over de geschiedenis van de Marokkaanse 
gemeenschap in Antwerpen automatisch veelzijdig en dynamisch is. 
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