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WESTERLO   ism.  Regio Kempen 

 

        Zaterdag              
01december 2018    

                                  
Haven   ANTWERPEN 

   HAVENHUIS 

         &   
 

         RED STAR            

LINEmuseum  
 

 

Afgelopen zomer verkenden we reeds onder ruime belangstelling de Antwerpse 
haven met de Flandriaboot, in aansluiting van deze vaartocht plannen we als 

 

laatste regio-activiteit voor 2018 een combinatie bezoek aan: 

 

het beperkt toegankelijke,  

 

HAVENHUIS  ANTWERPEN, tussen water en wolken…… 

 

“Helder inzicht, schitterend uitzicht” 

 

Zaha Hadid Architects leverde met het havenhuis een architecturaal 

meesterwerk af, op maat van een wereldhaven als Antwerpen. 

Dit hoofdkantoor van het Havenbedrijf Antwerpen is zonder twijfel één van de 

blikvangers van de Antwerpse skyline. 

Het gebouw is de combinatie van een voormalige brandweerkazerne met een  

soort nieuwe superstructuur als een architecturale diamant in de vorm van een 

schip. 

Maar ook binnenin is het gebouw adembenemend dankzij een fascinerend 

lijnenspel dat er zich op elke verdieping voltrekt, ….en duizelingwekkende 

vergezichten.  

De binnenkant is datgene wat we met ons bezoek zullen ontdekken. 
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het pas heropende,  

RED STAR LINE museum 

             
                “Over miljoenen mensen en één droom…..” 
Tussen 1873 en 1934 vertrokken meer dan 2 miljoen ‘landverhuizers’ van 

hieruit naar Amerika. De Loodsen van de Red Star Line(RSL) waren de start 

van een nieuw bestaan in de VS en Canada.  

De nieuwe wereld was het beloofde land voor wie op zoek was naar geluk. 

                                   
om Philip Heylen (cultuurschepen Antwerpen) te citeren: 

                                          “de Red Star Line, 
een Antwerps verhaal over stad en haar haven… 

      een Europees verhaal over de grote trek naar het Westen… 

            een Amerikaans verhaal over the American Dream en de band die 

  miljoenen Amerikanen hebben met Europa… 

  een werelds verhaal over migratie als tijdloos fenomeen…” 

 

Het verhaal van de passagiers van de RSL brengt ons terug naar het verleden 

maar confronteert ons tegelijk ook met vandaag. Via ontelbare getuigenissen 

van RSL-passagiers wordt deze geschiedenis opnieuw tot leven gewekt. 

Migratie was toen anders dan nu maar het menselijke verhaal is universeel en 

tijdloos. 

 

Wie met ons dit alles wil ontdekken in dit boeiende, interactieve museum, 

      afspraak in Antwerpen, zaterdag 01 december 2018, 10u. 

Praktische informatie over prijs, vervoer en timing volgt in latere berichtgeving. 


