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Werking van het Red Star Line Museum 
 

Missie en visie RSLM: 
Missie 

Wij zijn het Red Star Line Museum. 

Vertrekkend van het historische verhaal over de Europese emigratie via Antwerpen naar Amerika, 
zetten we aan tot reflectie en dialoog over migratie vroeger, nu en in de toekomst. 

We doen dit samen met onze bezoekers en toekomstige bezoekers, getuigen en partners. 

Het Red Star Line Museum werkt vanuit een authentieke locatie, de plek waar twee miljoen 
landverhuizers vertrokken op zoek naar een beter leven. Het museum koestert en bewaart deze 
geschiedenis en vertrekt daarvoor van persoonlijke verhalen van passagiers. 

Door levensverhalen van migranten vroeger en nu te verzamelen en te delen, verdiepen we dit 
kernverhaal en verbinden we het via herkenbare thema's met de maatschappelijke actualiteit. 

Visie en kernwaarden 

Als Vlaams themamuseum over migratie brengt het Red Star Line Museum mensen en organisaties 
samen om persoonsgebonden erfgoed van migratie te bewaren voor de toekomst. 

Daarbij is plaats voor ieders verhaal. 

Zo stimuleren we emotionele betrokkenheid en erkenning van de diepgaande impact van migraties 
op ieders leven. 

En zo maken we van het museum een plek van uitwisseling: veelstemmig en verbindend, authentiek 
en actueel, lokaal verankerd en met internationale uitstraling. 

Beleidsplan:  
 
Contacteer hiervoor de directeur Karen Moeskops op karen.moeskops@antwerpen.be  
 
Het Red Star Line Museum is sinds 2018 een door Vlaanderen erkend landelijk museum.  
Als museum van de stad Antwerpen valt het onder het Autonoom Gemeentebedrijf  Culturele 
Instellingen Antwerpen – Erfgoed en onder de bevoegdheid van de schepen van cultuur Nabilla Ait 
Daoud. 
 
Link: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/stad/kabinet-nabilla-ait-daoud 

Jaarverslagen: 
Contacteer hiervoor de directeur Karen Moeskops op karen.moeskops@antwerpen.be  

Interne organisatie medewerkers 
Het museumteam bestaat uit 14 collega’s back-office (publiekswerking, wetenschappelijk team, 
administratie en gebouwbeheer) waarvan 3 tijdelijke projectmedewerkers, gefinancierd door externe 
subsidies, 4 baliemedewerkers, 13 erfgoedbewakers en 1 ploegleider. Het communicatieteam werkt 
overkoepelend voor verschillende musea. 

mailto:karen.moeskops@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/stad/kabinet-nabilla-ait-daoud
mailto:karen.moeskops@antwerpen.be
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De vrijwilligerswerking van het museum betreft enerzijds een vaste kern van enkele vrijwilligers die 
structureel helpen bij het onthaal, de administratie en het depot. Hiervoor is er een aanspreekpunt 
die zorgt voor de werving, onthaal, administratie en bedankingen (kerstdrink, week van de 
vrijwilliger). Anderzijds werden er in 2019 ook voor een specifiek project, nl. het transcriberen van 
interviews, verschillende vrijwilligers aangetrokken. 

Daarnaast is het voor museum ook belangrijk om participatieve projecten structureel in te bedden in 
de werking van het museum (zie ook OD 1.5). Naast de doorstroom van participanten naar de 
gidsenwerking is ook vrijwilligerswerking een mogelijkheid. 

Organogram: 

Organogram van maart 2020: 

www.redstarline.be/sites/redstarline/files/2020maart_Organigram_RedStarLineMuseum.pdf  

Het Red Star Line Museum is een museum van de Stad Antwerpen. Het valt onder de diensten 
‘Musea en Erfgoed’, Cultuur en de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrije Tijd.  

Het museum kan daardoor beroep doen op de centrale diensten voor behoud & beheer, financieel 
beleid, HR, patrimonium, beveiliging en marketing en communicatie. 

Duurzaamheid  
Samen met de Antwerpse musea Middelheim en Museum Plantin Moretus stapte het Red Star Line 
Museum in een traject begeleid door Good Planet rond duurzaamheid. Tijdens dit traject dat over 
verschillende maanden liep, vertaalde een team vanuit het museum de SDG’s op maat van de eigen 
werking en stelde prioriteiten. Vanuit het museum namen zowel de gebouwbeheerder, een 
publiekswerker, de verantwoordelijke voor tentoonstellingsproductie, de verantwoordelijke voor 
archief en depot, als de directeur deel.  
 
Voor het Red Star Line museum werden volgende doelstellingen naar voor geschoven: kwaliteitsvol, 
toegankelijk onderwijs, sociale inclusie en duurzame consumptie- en productiepatronen.  
 
Om in te zetten op kwaliteitsvol, toegankelijk onderwijs en sociale inclusie, werden in 2020 twee 
projectmedewerkers in dienst genomen, die binnen de publiekswerking specifiek inzetten op een 
toegankelijk aanbod zonder drempels. We hebben bijzondere aandacht voor mensen met een 
migratieachtergrond, meertalige en anderstalige bezoekers, gezinnen met kinderen, kwetsbare 
families en scholen.  
 
Om bij te dragen tot duurzame consumptie- en productiepatronen is de doelstelling in 2020 om 10 
concrete acties te ondernemen in de dagdagelijkse museumwerking. De eerste acties zijn  

 op sluitingsdag in het museum niet alle elektrische installaties/lichten aanzetten  

 verkoop van duurzame producten in de shop: banners recycleren tot zakken, fietstassen, 
pennenzakken,… in samenwerking met vzw Binnenste Buiten  

 communiceren over de duurzaamheid van het gebouw: groendak, toiletten worden 
doorgespoeld met regenwater, …  

 vegetarische maaltijden bij evenementen  

 samenwerken met organisaties voor mensen in armoede voor overschotten van catering na 
evenementen  

 oplossingen zoeken voor recyclage van papieroverschotten 

 …  
 

http://www.redstarline.be/sites/redstarline/files/2020maart_Organigram_RedStarLineMuseum.pdf
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Daarnaast is de duurzaamheid in aanbestedingen en tentoonstellingsbeleid een belangrijk 
aandachtspunt. Bij de afbraak van de expo Rootszoekers werd 70% van het materiaal gerecycleerd en 
in het programma van eisen voor de scenografie van Destination Sweetheart werd duurzaamheid 
eveneens opgenomen. Er is ook een lijst van scholen en organisaties die kunnen gecontacteerd 
worden voor recyclage en een lijst met beschikbare hardware voor scenografen.  

Op het domein van duurzaamheid binnen de collectiezorg werd er toegezien op de implementatie 
van de link tussen DAMS/e-Depot door steekproefsgewijze controle. Dit teneinde de lange termijn 
van de digitale collectie te waarborgen. Tegen 2020 zal de link tussen DAMS en e-depot op punt 
staan.  
 
Er werd ingezet op de afbouw van collectie gerelateerde mediabestanden in CS-Archief. Het 
dynamisch archief werd verder aangepast en opgekuist met nadruk op tentoonstellingsarchief en de 
richtlijnen van het dynamisch archief aangepast aan interne werking. 

Scenografie 

 

Vaste tentoonstelling 

In 2013 opende het museum met een scenografie die de bezoekers loodst door het verhaal van de 
landverhuizers.  

Het scenografisch concept is in 2013 ontwikkeld door Christophe Gaeta, in nauwe samenwerking met 
het museumteam.  Het maatwerk werd technisch uitgetekend en uitgevoerd door de firma Bruns.  

De bezoeker beleeft het museum op verschillende wijzen:  

 via het kijken naar objecten en kunstwerken en de bijbehorende teksten en legendes; 

 door te kijken en te luisteren naar interviews, geluidsfragmenten en films via luisterhoorns en in 
filmzalen; 

 door actief te grasduinen door multimedia-applicaties over de samenstelling van schepen, 
migrantengemeenschappen en verhalen van hedendaagse migranten; 

 door het lezen van verhalen en historische info op tekstpanelen; 

 door tactiele objecten zoals bladerboeken van brochures, migrantenkranten, een blokkenspel 
dat dient als intelligentietest; 

 participatief: via het schrijven van postkaartjes over de beleving van het museumbezoek. 

 
Voor het vijfjarig bestaan van het museum in 2018 werd een deel van de scenografie vernieuwd.  
Het scenografisch ontwerp werd deze keer ontwikkeld door Exponanza en de technische uitvoering 
was opnieuw van de firma Bruns. 

Zo werd de laatste zaal ‘Aankomst in Amerika’ geheel vernieuwd, zowel inhoudelijk als scenografisch. 
Aan de hand van 5 persoonlijke verhalen van migranten, verteld door hun nazaten, volgt de bezoeker 
de procedure van de migranten vanaf het vertrek tot de aankomst in Amerika en het begin van een 
nieuw leven aan de andere kant van de oceaan. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe objecten in de 
scenografie opgenomen zoals een desinfecteerapparaat, een blouse van een migrante en andere 
persoonlijke objecten.  

Tijdelijke tentoonstellingen en presentaties van projecten 

Bij elke tentoonstelling doet het museum beroep op een interne of externe scenograaf.  
Vooraf heeft het wetenschappelijk team al een uitgebreid wetenschappelijk, historisch en 
beeldonderzoek gedaan, al dan niet aangevuld met onderzoek van externe partners. Daarnaast doet 
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het museum beroep op filmmakers, fotografen, ontwikkelaars van multimedia-applicaties, vertalers, 
kunstenaars, grafici, illustratoren en firma’s die het maatwerk leveren voor de scenografie en de 
expo daadwerkelijk bouwen.  

Voor een aantal diensten kan het museum beroep doen op raamcontracten die de stad Antwerpen 
heeft afgesloten met specifieke firma’s/leveranciers. Voor de meeste diensten schrijft de stad 
Antwerpen openbare aanbestedingen uit. Kandidaten maken een ontwerp en dienen hiervoor een 
offerte in. Aan de kandidaat die het beste scoort op de criteria, wordt de opdracht toegewezen. 
Vanaf dat moment start er een nauwe samenwerking met het museumteam en andere betrokken 
partners.  
 
Tentoonstellingsteam (zie ook organogram) 

Intern tentoonstellingsteam Red Star Line Museum:  
 
- 2 curatoren/wetenschappelijk medewerkers 
- 1 medewerker productie tentoonstellingen en projecten 
- 3 publieksmedewerkers 
 
Intern team Behoud en Beheer stad Antwerpen: Zij ondersteunen het Red Star Line-team vooral 
voor praktische taken. 
 
- team restauratoren van verschillende disciplines 
- 2 medewerkers technisch team tentoonstellingen 
- 1 scenograaf 
- 1 lichttechnicus 
- team kunsttransport  

Voor specifieke vragen contacteer Bram Beelaert (bram.beelaert@antwerpen.be) of Monique 
Kontzen (monique.kontzen@antwerpen.be). 
 

  

mailto:bram.beelaert@antwerpen.be
mailto:monique.kontzen@antwerpen.be
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Geschiedenis RSL 

Oprichting van het museum 
 
Zie website:  
https://www.redstarline.be/nl/pagina/ontstaan-van-het-museum  
https://www.redstarline.be/nl/pagina/historiek 

Geschiedenis van de rederij – algemeen 
 
Zie website: 
https://www.redstarline.be/nl/content/wat-er-te-zien 
https://www.redstarline.be/nl/content/vaste-presentatie 
 

  

https://www.redstarline.be/nl/pagina/ontstaan-van-het-museum
https://www.redstarline.be/nl/pagina/historiek
https://www.redstarline.be/nl/content/wat-er-te-zien
https://www.redstarline.be/nl/content/vaste-presentatie
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Collectie 

Algemeen 
We vertellen vanuit de historische collectie en het verhaal van de landverhuizers, een universeel 
verhaal 

 Migratie is van alle tijden en alle plaatsen. De dromen, angsten en ambities van de 
landverhuizers eind 19de eeuw zijn niet anders dan die van migranten vandaag. Heimwee 
naar het thuisland en hoop op een beter leven speelden toen en spelen nu.  
 

 Als museum vinden we het belangrijk om vanuit het historische verhaal de link te leggen 
naar het heden. We zien migranten ook steeds in een erg ruime betekenis van het woord. 
 

 We doen dit in onze permanente opstelling expliciet in de eerste zaal met onze tijdslijn en 
Globe.  

 

 Maar dit werd ook perfect geïllustreerd door het project en expo ‘Rootszoekers’ (voorjaar 
2019).  
o Het museum is er gekomen dankzij de objecten en verhalen van het publiek. Ons 

museumteam is dan ook nieuwsgierig naar de zoektocht die mensen – zoals de nazaten 
van RSL-passagiers- ondernemen naar hun familiegeschiedenis. Wat is de trigger om te 
gaan zoeken? Hoe begin je aan zo een zoektocht, wat ontdek je dan zoal, en - vooral ook 
- wat is de impact op jezelf als persoon en op je familie.  

o En zoals het dit museum past zijn we niet enkel nieuwsgierig naar 'historische 
rootszoekers', maar evenzeer naar zoektochten naar meer recente migratieverhalen. 
We doken daarom niet alleen in ons depot en onze verhalencollectie, maar gingen ook 
samen met de meisjes van 6 en 7 kinderverzorging van het Sint-Agnes instituut in 
Borgerhout – vnl van Marokkaanse origine – op zoektocht naar hun roots. Tijdens een 
participatief voortraject stonden zij stil bij de migratiegeschiedenis van hun familie en de 
impact daarvan op hun eigen identiteit. Die zoektocht werd dmv workshops artistiek 
vertaald in de expo. 

o We hebben in het verleden wel al vaker de link tussen historische migratieverhalen en 
hedendaagse gelegd, maar in deze expo stonden ze ook voor het eerst ook gewoon – 
evenwaardig - naast en door elkaar in één expo. Het uitgangspunt en het verbindende 
element is de ‘zoektocht’ zelf, niet de plaats of moment waarop deze ondernomen 
werd. Hiermee benadrukken we als museum dat universele aspect van migratie.  
 

 De gevoelens die een zoektocht in je eigen familiegeschiedenis teweegbrengen zijn 
herkenbaar voor oud en jong. Zo wil het museum ook onze jongere bezoekers in een diverse 
stad als Antwerpen aanspreken.  

 

Verhalen: Biografisch migratie erfgoed: de kracht van het verhaal   
 Het Red Star Line Museum is ook uniek omdat de museumcollectie atypisch is. Het RSLM is 

immers niet ontstaan vanuit een bepaalde collectie. Wel vanuit het doel om een plek open te 
stellen en er betekenis aan te geven voor een breed publiek. De kracht van het verhaal 
achter deze plek staat hierbij centraal.  
 

 De collectie is meer dan een verzameling van objecten en documenten. Even belangrijk, zo 
niet belangrijker, zijn de verhalen, de beleving en de emotionele geladenheid die aan het 
materiële betekenis geven.  



9 
 

 

 Op het eerste zicht bestaat de collectie over migratie uit relatief alledaagse objecten zoals 
een koffer, scheepsticket, een paspoort, enkele foto’s of postkaarten. Enkel de 3de klasse 
passagiers moesten immers door de controles in onze gebouwen en zij namen zaken mee 
die, los van hun emotionele of historische betekenis, geen hoge financiële waarde hadden. 
Het museum bewaart deze objecten omdat ze verbonden zijn aan een migratieverhaal en 
het is dat verhaal dat het object waarde geeft.  

 

 Dit heeft als gevolg dat bij de collectiewerving het interview of het gesprek van groot belang 
is, naast het verzamelen van de collectiestukken. Meestal dient mondelinge geschiedenis om 
een collectiestuk verder te onderzoeken en de waarde ervan te expliciteren. Voor het Red 
Star Line Museum is het niet ‘het verhaal achter het object’ maar wél ‘het object achter het 
verhaal’.  

 

 Op zijn beurt vraag dat dan weer een nauwe samenwerking met de mensen die ons deze 
objecten en verhalen leveren. Ons collectiebeleid is daarom nauw vervlochten met de 
andere museale functies. Zo krijgt een concept als ‘participatie’, traditioneel eerder 
beschouwd als een onderdeel van het publieksbeleid, een centrale plaats in ons 
verzamelbeleid. 

 

 De collectie zelf bestaat dus uit twee grote pijlers. 
o Enerzijds is er de maritieme collectie. Het RSLM verzamelt objecten gelinkt aan de 

geschiedenis en werking van de Red Star Line rederij. Ze documenteert de trans-
Atlantische passagiersvaart vanuit Antwerpen, de activiteiten van boordpersoneel en 
scheepsagenten, en de cruises van de rederij, die vooral plaatsvonden tijdens het 
interbellum.  

 Deze collectie heeft een hoge presentatiewaarde met oa prachtige scheepsmodellen 
en belle époque affiches en prentbriefkaarten van Henri Cassiers. 

o Anderzijds verzamelen en bewaren we de persoonlijke verhalen van de 
landverhuizers die uit heel Europa naar Antwerpen kwamen om de boot te nemen 
naar de nieuwe wereld. Ze dienen als vertrekpunt om een brede collectie aan te 
leggen van persoonsgebonden migratie-erfgoed die ook andere, meer recente 
migratiegolven omvat.  

 

 We zien een maatschappelijke nood aan systematiseren van migratie-erfgoed. Het RSLM is 
uniek omdat het het enige Vlaamse/Belgische museum waarin migratie centraal staat én 
een collectie heeft die de individuele beleving van het migratieproces documenteert 
(archieven zetten in op migrantengemeenschappen).  

 

 De ‘uitbreiding’ naar meer recente migratiegolven gebeurt op dit ogenblik op projectmatige 
basis. We identificeren in de kerncollectie  relevante thema’s en verzamelen dan door middel 
van oral history en op participatieve wijze, interviews en levensgeschiedenissen van recente 
migranten. (bedreigd erfgoed) 
 

 Een voorbeeld hiervan is het veldwerkersproject, met als resultaat de presentatie Veldwerk 
die in het najaar van 2019 opende in het museum. Dit was een Europees gesubsidieerd 
project. Hierbij hebben we 12 ‘veldwerkers’ die zelf een migratie-achtergrond of 
vluchtverleden hebben, gerekruteerd en opgeleid in interviewtechnieken, transcriberen, 
mondelinge geschiedenis etc. Zij verzamelden in hun netwerk 40 getuigenissen over vluchten 
(als kind) voor de uitbreiding van onze collectie. Dit resulteerde in oa schilderijen van een 
Iraaks vluchteling Saïf ‘Domozy’ Lama’a (gemaakt tijdens avonden hier in het publiek tijdens 
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dewelke hij zijn verhaal vertelde) en een film door Andrés Lübbert, de zoon van een Chileens 
vluchteling. 
o Link naar info over presentatie Veldwerk: 
 https://www.redstarline.be/nl/content/veldwerk  
 Project achter Veldwerk, Specially Unknown:  
 https://speciallyunknown.eu/ 
 Trailer van The 32nd Day (Andrés Lübbert): 

https://www.youtube.com/watch?v=wOKNzXnAr1c 
 

De fysieke collectie: bewaring van objecten, museumdepot 
Waarom heeft een museum een depot? 
In 2020 beheert Red Star Line museum 6457 objecten waarvan er een 900-tal (±14,5%) deel 
uitmaken van de vaste opstelling in het museum.  
 
Alle objecten opnemen in het museum is niet mogelijk (wegens plaatsgebrek) noch wenselijk. Door 
de hoeveelheid aan objecten zou men door het bos de bomen niet meer zien. Het museum is geen 
magazijn. Het depot is wel een magazijn of opslagplaats met een speciale functie namelijk het 
opslagen van objecten met het doel ze zo lang mogelijk te bewaren.  
 
Hoe kan men objecten zo lang mogelijk bewaren: 

- De temperatuur en de relatieve vochtigheid (RV) zo constant mogelijk houden. Indien er 
schommelingen voorkomen deze zo geleidelijk mogelijk laten verlopen.  
De temperatuur en de relatieve vochtigheid worden continu gemonitord via meters (loggers) 
zodat er snel kan ingegrepen worden indien er grote schommelingen zijn, bijvoorbeeld door 
het plaatsen van een luchtbevochtigingstoestel.  
We streven naar 50% RV en 21°C. 
Waarom spreken we over relatieve vochtigheid? Omdat de ‘vochtigheid’ afhankelijk is van de 
temperatuur. Zo zal de lucht bij warm weer meer vochtigheid in zich kunnen verdragen dan 
bij koud weer. (Vergelijk met het aandampen van de ramen van een auto = ramen warmen 
op.) 

- Alles zo proper mogelijk houden want stof is een broeihaard voor beestjes. Hiervoor worden 
de objecten verpakt en op ruime afstand van de grond gestockeerd. Dat laatste maakt het 
makkelijk om eronder te kuisen. 

- Een bijkomend voordeel van het verpakken is dat de objecten beschermd zijn voor het licht.  
Het verpakkingsmateriaal mag niet inwerken op de objecten. Het is ademend en inert.  

- Er voor zorgen dat er geen beestjes en schimmels binnenkomen in het depot door de 
objecten eerst in een quarantaine – ruimte te plaatsen.  
Insecten zijn klein en kunnen via kleine openingen in het depot binnenkomen, daarom 
detecteren de depotmedewerkers beestjes via valletjes en door regelmatige visuele controle. 

- De objecten worden vlak bewaard zodat ze goed ondersteund zijn. Zo komt er geen extra 
druk op de objecten. 

- Door goede registratie zorgt het museum er voor dat er geen informatieverlies is. Alle info 
over de objecten, zowel fysiek (opslagplaats, grootte, toestand) als inhoudelijk (datum van 
aanmaak, van wie komt het, wie heeft het gebruikt en waarvoor), wordt bijgehouden in een 
databank.  
 

Het Red Star Line museum heeft drie locaties waar objecten worden bewaard: 

 Het museum zelf heeft een kleine ruimte van zo’n 17m² voor de opslag van objecten die 
gebruikt worden voor wissels in de museumzalen en voor de opslag van grote 2D stukken 
(o.a. affiches).  

 In het Hessenhuis beschikt het museum over een extra depotruimte van zo’n 54m².  

https://www.redstarline.be/nl/content/veldwerk
https://speciallyunknown.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=wOKNzXnAr1c
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 Daarnaast bewaart het museum de grootste objecten uit de collectie die niet getoond 
worden, in het Centraal Depot van de Antwerpse musea op de Luchtbal.  

 
Voor meer details kan u contact opnemen met hilda.vanhove@antwerpen.be. 
 

De historische verhalencollectie: opzoekingen, passagierslijsten 
Het museum verzamelt verhalen van passagiers en bemanningsleden in de historische 
verhalencollectie. Deze zijn (nog) niet toegankelijk voor het publiek, maar daar wordt aan gewerkt. 
Verschillende verhalen komen aan bod in de vaste opstelling, in tijdelijke expo’s en in publicaties. 
Enkele verhalen kan je ook lezen op onze website: https://www.redstarline.be/nl/verhalen.  

De archieven van de Red Star Line zijn helaas verloren gegaan jaren geleden. Er zijn dus geen 
passagierslijsten of andere documenten meer ter beschikking van de Red Star Line, tenzij 
documenten die toevallig bewaard bleven. Jammer genoeg zijn de Antwerpse passagierslijsten van 
vertrekkende en aankomende schepen dan ook niet bewaard gebleven.  

Het Red Star Line Museum team kan voor haar eigen onderzoek zelf ook enkel opzoekingen doen op 
Amerikaanse passagierslijsten. Gelukkig zijn die goed ontsloten en gedigitaliseerd, dus kan je daar 
ook zelf opzoekingen doen. 

Waar kan je opzoekingen doen 

 Op www.ellisisland.org vind je passagierslijsten vanaf 1892 van schepen die New York (Ellis 
Island) binnen voeren. Van andere aankomsthavens vindt u hier geen passagierslijsten.  

 Op www.ancestry.com en www.familysearch.org vind je de passagierslijsten van alle Noord-
Amerikaanse havens in de Verenigde Staten en Canada, en is dus uitgebreider dan 
www.ellisisland.org. Daarnaast vind je er ook veel meer dan passagierslijsten: je vindt er ook 
documenten over de aanvraag om Amerikaans burger te worden, informatie uit 
bevolkingstellingen, registratiekaarten voor het Amerikaanse leger… waaruit je nog veel 
meer informatie kan vinden over iemands leven in Amerika. Let wel: www.ancestry.com is 
een betalende website, maar je kan ook betalen om slechts een korte periode opzoekingen 
te doen.  
Via de zoekformulieren op beide websites kan je aan de slag gaan:  
http://www.ellisisland.org/search/search_new.asp?  
http://search.ancestry.com/search/ 

 Voor opzoekingen naar Belgen die vertrokken zijn, kan je ook een beroep doen op 
Familiekunde Vlaanderen: http://familiekunde-vlaanderen.be/  

 Voor passagierslijsten naar Latijns Amerika kan je terecht op de zoekwebsite 
https://cemla.com/buscador/. 

Enkele opzoektips 

 Een gouden tip is om op zo veel mogelijk manieren de naam van de persoon die je zoekt te 
schrijven. Amerikaanse ambtenaren in de aankomsthavens waren niet altijd vertrouwd met 
de buitenlandse namen, en schreven al eens iets verkeerd. Bovendien namen veel mensen 
een andere naam aan in Amerika, zowel een voornaam of achternaam kan veranderd zijn. 
Een ‘Frans’ werd bijvoorbeeld vaak ‘Frank’. Een ‘Van den Broeck’ werd ‘Vandenbroeck’, 
enzovoort. Wees creatief en probeer zo veel mogelijk uit.  

 Ook kunnen geboortejaren wel een paar jaar verschillen, dus voer een marge in. Als een heel 
gezin naar Amerika voer, kreeg de vrouw ook meestal de achternaam van haar man, hoewel 
dat in België niet de gewoonte was. Op de passagierslijsten staan de mensen die samen 
reisden, bij elkaar.  

mailto:hilda.vanhove@antwerpen.be
https://www.redstarline.be/nl/verhalen
http://www.ellisisland.org/
http://www.ancestry.com/
http://www.familysearch.org/
http://www.ellisisland.org/
http://www.ancestry.com/
http://www.ellisisland.org/search/search_new.asp
http://search.ancestry.com/search/
http://familiekunde-vlaanderen.be/
https://cemla.com/buscador/


12 
 

Meer tips om je eigen familiegeschiedenis op te zoeken kan je vinden in onze catalogus, of via collega 
els.baetens@antwerpen.be.  

Digitalisering van collectie 
De collectie van het Red Star Line wordt geregistreerd en digitaal beheerd in het 
collectiebeheersysteem Adlib. In 2020 bedraagt deze zo’n 9800 stuks en omvat het zowel de eigen 
collectie, het beheer van de collectie van de Vrienden van de Red Star Line, van stukken in privébezit 
en van andere Antwerpse musea.  

Sinds 2019 loopt er een project, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waarbij een tijdelijk 
medewerker aan een inhaalslag bezig is op het vlak van collectieregistratie. Daarnaast worden de 
digitale beelden van deze stukken opgeslagen en bewaard in het DAMS, het beeldbeheersysteem van 
de Antwerpse musea.  

De verhalencollectie wordt nu beheerd in een aparte databank, met linken naar Adlib en is niet 
ontsloten voor het publiek. In de loop van 2020 wordt er gewerkt aan de lancering van een search 
website om het merendeel van de geregistreerde stukken in Adlib te ontsluiten. Tenslotte wordt ook 
onderzocht hoe de verhalen uit de collectie beter kunnen ontsloten worden voor het publiek. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met els.baetens@antwerpen.be. 

Nieuw onderzoek, uitbreiding van collectie via tijdelijke expo’s: Destination 

Sweetheart 
Zoals gezegd breidt de collectie uit op projectmatige wijze, via tijdelijke expo’s rond een bepaald 
thema, onderzoeksprojecten, participatieve projecten. Een voorbeeld daarvan is de expo 
‘Destination Sweetheart’, die zal openen in het najaar van 2020. Geïnspireerd door verhalen van 
vooral vrouwelijke migranten die in de Red Star Line-periode hun geliefden of echtgenoten achterna 
reisden, bereidt het museumteam een tijdelijke tentoonstelling over liefdesmigratie voor. 

‘Destination sweetheart’ is onder andere geïnspireerd op het verhaal van Anna Raveaux die in 1920 
van haar geliefde, een Belgische zeeman die vaak in Amerika was, per brief een huwelijksaanzoek en 
Red Star Line-ticket kreeg toegestuurd. Ze waagde de sprong, en op de passagierslijst staat dat ze op 
weg is naar haar ‘sweetheart’. Van daaruit gingen we op zoek naar verhalen over liefde en migratie, 
van de Red Star Line periode tot vandaag.  

Met een mondeling geschiedenisproject verzamelden we getuigenissen, en gingen we op zoek naar 
objecten, foto’s en documenten die de persoonlijke migratieverhalen visualiseren. Het resultaat is 
een tentoonstelling waarin verhalen doorheen de tijd schitteren. Migratie in allerlei vormen, en 
uiteenlopende liefdesgeschiedenissen, die vaak meer gemeen hebben met elkaar dan op het eerste 
zicht lijkt, of die juist de contrasten tussen elkaar uitspelen en zo een breder beeld scheppen.  

Gezinshereniging en huwelijksmigratie zijn eerder onderbelichte thematieken, omdat het een 
uiterst diverse groep is. Veel van deze migratie ontstaat uit toevallige ontmoetingen op reizen, 
studies en werk in het buitenland. Andere verhalen passen wel in bepaalde tijdsgewrichten, en zijn 
onderdeel van meer gekende migratiestromen die ontstonden tijdens oorlogen of arbeidswervingen 
in het buitenland.  

Deze eclectische samenkomst van allerlei drijfredenen is een constante in het onderzoek en de 
tentoonstelling. Bovendien is er een relevante spanning te detecteren: enerzijds werd liefdesmigratie 
in de hand gewerkt door de globalisering, laagdrempelige digitale communicatiemiddelen en 
goedkope vliegtuigtickets, anderzijds werden controles op schijnhuwelijken, en dus de intenties van 
een duurzame relatie van deze koppels, opgeschroefd. 

mailto:els.baetens@antwerpen.be
mailto:els.baetens@antwerpen.be
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Liefdesmigratie en gezinshereniging zijn immers sinds de laatste vijftig jaar de grootste reden voor 
legale migratie naar België, en wordt met argwaan bekeken door de autoriteiten, omdat het soms 
als een achterpoortje gebruikt wordt, en liefde net iets heel persoonlijk, intiem en subjectief is. 
Daarom moeten koppels de laatste jaren hun liefde bewijzen. 

Meer info over de expo op onze website: https://www.redstarline.be/nl/pagina/destination-
sweetheart of via lien.vloeberghs@antwerpen.be.  

Digitale beeldcollectie 
Beeldmateriaal van de historische collectie en het gebouw (zowel interieur als exterieur) is te vinden 
via Dams, waar je zelf op zoek kan gaan naar beelden en ze downloaden:  

https://dams.antwerpen.be/ 

Bij beelden die vallen onder publiek domein, stellen wij het op prijs als je bij wijze van 
bronvermelding de informatie uit het veld ‘minimale naamsvermelding’ kopieert.  

In Dams staan zowel beelden van de collectie, als foto’s van publieksactiviteiten. Sommige beelden 
zijn enkel op te vragen via email bij de collega’s van het inhoudelijk team. 

Specifieke vragen over de collectie 
Contacteer het inhoudelijk team:  

bram.beelaert@antwerpen.be: curator, vaste opstelling, research & onderzoek 

els.baetens@antwerpen.be : digitaal collectiebeheer, historische verhalencollectie, research & 
onderzoek 

lien.vloeberghs@antwerpen.be : tijdelijke tentoonstellingen, research & onderzoek  

hilda.vanhove@antwerpen.be: depot, collectiebeheer, schenkingen, bruikleenaanvragen, 
beeldaanvragen 

monique.kontzen@antwerpen.be: productie tentoonstellingen, beeldaanvragen 

Specifieke vragen over de geschiedenis van de rederij: Het leven aan boord, 

de crew van RSL, … 
Meer informatie is te vinden in onze publicaties, gidsen, catalogi… 

Zie website: 

https://www.redstarline.be/nl/museumgidsen 

 

  

https://www.redstarline.be/nl/pagina/destination-sweetheart
https://www.redstarline.be/nl/pagina/destination-sweetheart
mailto:lien.vloeberghs@antwerpen.be
https://dams.antwerpen.be/
mailto:bram.beelaert@antwerpen.be
mailto:els.baetens@antwerpen.be
mailto:lien.vloeberghs@antwerpen.be
mailto:hilda.vanhove@antwerpen.be
mailto:monique.kontzen@antwerpen.be
https://www.redstarline.be/nl/museumgidsen
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Maatschappij – beladen thema’s 
 

Algemeen 

Op dinsdag 26 november 2019 organiseerde FARO het negende Groot Onderhoud, waar zo'n 400 
medewerkers van archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, documentatiecentra, musea, 
restauratieateliers, onderzoeksinstellingen, vrijwilligersorganisaties en tal van beleidsmakers bij 
aanwezig waren. De editie stond in teken van de uitdagingen van meerstemmigheid en conflict.  

Het uitgebreid verslag van deze dag met tekst, audio en video kan je vinden op https://faro.be/het-
groot-onderhoud. 

Migratie 
Link naar inhoudelijke info over vaste expo: 

https://www.redstarline.be/nl/content/vaste-presentatie 

Link naar tijdelijke tentoonstellingen die afgelopen zijn: 

https://www.redstarline.be/nl/search/site/tentoonstelling%20afgelopen  

Vluchtelingen 
Zie expo Veldwerk en Expo/Onderzoek 75 jaar vluchtelingen: meer info zie boven. 

 

  

https://faro.be/het-groot-onderhoud
https://faro.be/het-groot-onderhoud
https://www.redstarline.be/nl/content/vaste-presentatie
https://www.redstarline.be/nl/search/site/tentoonstelling%20afgelopen
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Publiekswerking 
 

Werking publieksbemiddeling, aanbod algemeen 
Meer info via team publiekswerking:  
dorine.devos@antwerpen.be: aanbod families en scholen, gidsenwerking, balie en museumshop 
nadia.babazia@antwerpen.be: diversiteit en participatie, outreach, tijdelijke expo’s  
machteld.deryck@antwerpen.be: evenementen, aanbod volwassenen, vrijwilligerswerking, café  
laura.pyl@antwerpen.be: projectmedewerker kwetsbare families  
samuel.pinillos@antwerpen.be: projectmedewerker taaloefenkansen 
 
Aanbod van het museum te vinden op website:  
https://www.redstarline.be/nl/content/wat-er-te-doen-0 
 
Kalender met activiteiten op website:  
https://www.redstarline.be/nl/kalender  
 

Participatieve projecten  

 In het Red Star Line Museum is participatie van groot belang binnen de publiekswerking. 
Omdat verhalen centraal staan in het museum is persoonlijke betrokkenheid en dus 
participatie cruciaal. Mensen delen hun persoonlijk (familie)verhaal en schenken het 
museum dierbare objecten. Hierdoor verbinden ze zich met het museum en de 
symbolische plek die het museum is. 

 Zoals participatie belangrijk was bij de totstandkoming van het museum, is dit ook verder 
ingebed in de werking vandaag, van verzamelen tot ontsluiten. Altijd staat actieve 
betrokkenheid en deelhebben van het publiek en van onze erfgoedgemeenschappen 
centraal.  

 Het museum is niet louter een bewaarinstelling die verzamelt om te bewaren voor de 
toekomst. De verhalencollectie dient als inspiratie om mensen samen te brengen op een 
historische plek met actuele relevantie, om te reflecteren en in dialoog te gaan over 
migratie.  

 

 Voorbeelden van participatieve projecten in 2019: 
o De expo Rootszoekers, met het participatieve traject met de meisjes van St. Agnes 

en publieksparticipatie. Net zoals de zoektocht van de rootszoekers zelf niet is 
afgelopen en/of je het finale resultaat niet kent, was ook de expo niet klaar. In een 
participatieve scenografie nodigde het museum de bezoekers uit om ook zelf in de 
eigen familie- of migratiegeschiedenis te duiken. Hiervoor organiseerde het 
museum filmavonden en creatieve workshops. De resultaten hiervan kregen een 
plek in de expo.  

 
o Studiedag met FARO, september 2019: ‘Participatie of de kunst van het 

gecontroleerd loslaten’. Het opzet was om vanuit de expo Rootszoekers onze 
ervaringen én vragen met collega’s uit musea te delen. De centrale vraag voor ons 
op die studiedag was dat we bij verschillende participatieve voortrajecten naar een 
expo, op een bepaald moment geconfronteerd werden met de spanning tussen het 
loslaten van een proces met mensen die in hun verhalen en geschiedenis duiken en 
de tijdsdruk/het efficiënte proces van het ontwerp en de uitvoering van een 
scenografie.  

 

mailto:dorine.devos@antwerpen.be
mailto:nadia.babazia@antwerpen.be
mailto:machteld.deryck@antwerpen.be
mailto:laura.pyl@antwerpen.be
mailto:samuel.pinillos@antwerpen.be
https://www.redstarline.be/nl/content/wat-er-te-doen-0
https://www.redstarline.be/nl/kalender
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 Voor het Red Star Line Museum is participatie een authentiek, geïntegreerd proces en 
heeft het de ambitie om bedreigd migratie- erfgoed te bewaren. Participatie als een 
wederzijdse duurzame relatie tussen erfgoedgemeenschappen en museum, in het samen 
dingen creëren.  Dat was van bij de start van het museum al zo en zit ook vandaag in de 
kern van ons DNA en onze werking.  

 

Een breed, divers en tevreden publiek 
 De locatie, de collectie, de verhalen, de participatieve manier van werken.  
 De gelaagdheid van het museumverhaal – een Antwerps / Europees / trans-Atlantisch en – 

vooral- een universeel verhaal, zorgt voor een herkenbaarheid die een breed publiek 
aanspreekt.  Ook mensen die spontaan nauwelijks of nooit een museum bezoeken.  

 Dit vertaalt zich ook in mooie cijfers. Het museum ontvangt – evenementen inbegrepen – 
ongeveer jaarlijks 100.000 bezoekers.  

 Maar niet alleen bezoekcijfers zijn belangrijk. Als museum willen we eveneens gastvrij en 
toegankelijk zijn voor elk van hen.  Alles onder het motto: kwaliteit hoog, drempels laag, 
bemiddeling op maat.  

 Er zijn enkele doelgroepen waar er bijzondere aandacht voor is: mensen met een 
migratieachtergrond, meertalige en anderstalige bezoekers, gezinnen met kinderen, 
kwetsbare families en scholen.  

 Scholen maken 20% uit van onze bezoekers. Meer dan de helft komt uit het middelbaar 
onderwijs. Vanaf de heropening eind september 2018, lanceerden we ook een 
kleuterrondleiding (2de en 3de kleuterklas) die werd opgenomen binnen het kleutermenu 
van het Algemeen Onderwijsbeleid van de stad.  

 Bij de infrastructuur van het museum ook aan families en allerkleinsten gedacht. Er werd ook 
gekozen voor één duidelijk ritme richting de gezinsagenda: elke eerste zondag van de 
maand organiseert het museum een familievriendelijke inloopactiviteit. Daarnaast 
participeert het museum aan familiefestivals (Kunstendag voor kinderen, Krokuskriebels) en 
wordt in de schoolvakanties iets extra georganiseerd. De familiekoffer en familierondleiding 
zijn altijd beschikbaar.   

 Het aanbod wordt ook verspreid i.s.m. middenveldorganisaties die kwetsbare families 
bereiken (vb Recht-op) om een mix in het familiepubliek na te streven. Het museum was ook 
één van de eerste ondertekenaars en ambassadeurs van het familiemanifest, van Publiq vzw. 
Lees hier het familiemanifest: http://www.familiemanifest.be/   

 

Divers publiek, taaloefenkansen, gastvrije ontmoetingsplaats 
 Antwerpen was ooit één van de grootste vertrekhavens in Europa voor landverhuizers. 

Vandaag is het zelf een bestemming voor mensen vanuit gans de wereld. Het bieden van een 
gastvrije ontmoetingsplaats en een plek om Nederlands te oefenen is belangrijk voor ons. 
Net omdat nieuwkomers vaak een hoge drempel ervaren om een museum te bezoeken, 
maar zich bij ons vaak herkennen in de verhalen van de landverhuizers .  

 Het Red Star Line Museum wil met de beide voeten in de stad staan en een actieve rol 
opnemen.  Het museum zette daarom al van bij de start in op taaloefenkansen voor 
nieuwkomers met onder meer speciale NT2 nocturnes waarmee we jaarlijks zo’n 3.500 
nieuwkomers bereiken.  

 Voor de vijfde verjaardag van het museum in september 2018 schakelde we een versnelling 
hoger met het project ‘Thuishaven’. Concreet trokken we met een bus de stad in om 
verhalen te verzamelen aan de hand van een blanco kaart van Antwerpen. Onze vraag aan 
nieuwkomers was: ‘beschrijf betekenisvolle plekken tijdens jouw eerste 5 jaar in onze stad op 
deze kaart’.  

http://www.familiemanifest.be/
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o Meer info over Thuishaven op de website: 
 https://www.redstarline.be/nl/thuishaven  
 https://www.redstarline.be/nl/activiteit/kom-langs-bij-de-verhalenbus 
 https://www.redstarline.be/nl/verhalenbus 
 https://www.redstarline.be/nl/pagina/verhalen-van-onze-ambassadeurs 

 

Educatief aanbod 
Het museum heeft een uitgebreid pakket voor leerkrachten, voor kleuteronderwijs, lagere en 
middelbare graad, en NT2 klassen. Een klas kan het museum met of zonder gids bezoeken. Alle 
informatie over deze lespakketten voor leerkrachten zijn te vinden op de website. Leerkrachten 
kunnen hier zelf hun dossier downloaden, en de klas zelf rondleiden, als ze dat willen. 

https://www.redstarline.be/nl/content/met-de-klas-naar-het-museum-1  

Inhoudelijke vragen over educatie kan je stellen aan het team publiekswerking (Dorine in de eerste 
plaats). 

Aanbod voor kinderen 
Het hele jaar door zijn er activiteiten voor families met kinderen. Elke eerste zondag van de maand 
bieden we een extraatje aan voor families. Daarnaast hebben we ook een familiekoffer, een 
familierondleiding, en je kan je verjaardag in het museum vieren.  

Bekijk de website voor ons uitgebreid familieaanbod:  

https://www.redstarline.be/nl/pagina/met-de-hele-familie 

Kleuteraanbod: 

https://www.redstarline.be/nl/kleutermenu 

Evenementen 
Je kan het museum afhuren na de openingsuren voor een eigen evenement, zoals een 
bedrijfsreceptie, een boekvoorstelling, een privérondleiding, ... Er zijn verschillende prijzen, 
afhankelijk van de formule en de wensen.  

Alle info over de voorwaarden, prijzen en mogelijkheden voor nocturnes vind je op de website: 

https://www.redstarline.be/nl/activiteit/het-red-star-line-museum-na-zonsondergang 

 Verhuuraanvraag: 
 \\antwerpen.local\Doc\CS\2_08_MnE_Publiekswerking\2_08_10_RSL\01_Evenementen\01

_algemene_info\Documenten\RSL_verhuurreglement.pdf  

 Retributiereglement: 
 \\antwerpen.local\Doc\CS\2_08_MnE_Publiekswerking\2_08_10_RSL\01_Evenementen\01

_algemene_info\Documenten\GR_Goedgekeurd_wijziging_retributiereglementen_201912
17_NIEUW.pdf  

 Link naar kalender RSLM: 
 https://www.redstarline.be/nl/kalender 

Vragen voor team publiekswerking: machteld.deryck@antwerpen.be  

Museumcafé 
Info over museumcafé op website:  

https://www.redstarline.be/nl/thuishaven
https://www.redstarline.be/nl/activiteit/kom-langs-bij-de-verhalenbus
https://www.redstarline.be/nl/verhalenbus
https://www.redstarline.be/nl/pagina/verhalen-van-onze-ambassadeurs
https://www.redstarline.be/nl/content/met-de-klas-naar-het-museum-1
https://www.redstarline.be/nl/pagina/met-de-hele-familie
https://www.redstarline.be/nl/kleutermenu
https://www.redstarline.be/nl/activiteit/het-red-star-line-museum-na-zonsondergang
file://///antwerpen.local/Doc/CS/2_08_MnE_Publiekswerking/2_08_10_RSL/01_Evenementen/01_algemene_info/Documenten/RSL_verhuurreglement.pdf
file://///antwerpen.local/Doc/CS/2_08_MnE_Publiekswerking/2_08_10_RSL/01_Evenementen/01_algemene_info/Documenten/RSL_verhuurreglement.pdf
file://///antwerpen.local/Doc/CS/2_08_MnE_Publiekswerking/2_08_10_RSL/01_Evenementen/01_algemene_info/Documenten/GR_Goedgekeurd_wijziging_retributiereglementen_20191217_NIEUW.pdf
file://///antwerpen.local/Doc/CS/2_08_MnE_Publiekswerking/2_08_10_RSL/01_Evenementen/01_algemene_info/Documenten/GR_Goedgekeurd_wijziging_retributiereglementen_20191217_NIEUW.pdf
file://///antwerpen.local/Doc/CS/2_08_MnE_Publiekswerking/2_08_10_RSL/01_Evenementen/01_algemene_info/Documenten/GR_Goedgekeurd_wijziging_retributiereglementen_20191217_NIEUW.pdf
https://www.redstarline.be/nl/kalender
mailto:machteld.deryck@antwerpen.be
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https://www.redstarline.be/nl/pagina/museumcaf%C3%A9-upper-deck 

Info over Keukentuig:  

https://www.facebook.com/keukentuig/ 

Contact Keukentuig: alexander@keukentuig.be of 0468/19.36.12 

Info over de Upper Deck Avonden: 

https://www.redstarline.be/nl/content/upper-deck-avonden 

  

https://www.redstarline.be/nl/pagina/museumcaf%C3%A9-upper-deck
https://www.facebook.com/keukentuig/
mailto:alexander@keukentuig.be
https://www.redstarline.be/nl/content/upper-deck-avonden
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Communicatie: 

Algemeen 

 Voor onze collega’s van marketing & communicatie biedt de gelaagdheid van het verhaal en 
de uiteenlopende doelgroepen een stevige uitdaging.  

 Het communicatieteam van het museum wordt ook ondersteund door de dienst marketing 
van de stad. Zij bouwen mee aan de campagnes voor expo’s of positioneringscampagnes en 
nemen op regelmatige basis content mee op de stedelijke kanalen zoals website, facebook, 
ATV en de kanalen van Visit Antwerpen, de toeristische dienst van de stad. 

 In 2017 voerden we ism Ipsos onderzoek bij het brede publiek. Daaruit bleek dat bezoekers 
het museum vooral bezoeken omwille van de historische plek, de verhalen van de nonkel die 
naar Amerika ging, de romantiek van ‘titanic’-achtige verhalen en beelden, … Na het bezoek 
aan het museum beseffen bezoekers dat het om een universeel migratieverhaal gaat. 

 We positioneren ons naar het brede publiek/individuele bezoekers op dit ogenblik vooral 
met onze historische plek en de verhalen van de landverhuizers. De baseline is ‘2 miljoen 
mensen, 1 droom’.  

 In de eerste plaats zetten we in op brede communicatie via outdoorcampagnes, advertenties 
etc.,  voor onze tijdelijke expo’s, die een verbreding van het verhaal uit de vaste presentatie 
zijn: de universele thema’s worden hierin uitgelicht en uitvergroot en uitgediept.  

 Daarnaast hebben we als museum uiteraard ook nood aan communicatie op maat van 
onderwijs (kleuter, basis, secundair, hoger, volwassen, NT2) , gezinnen en groepen. Hier 
gebruiken we specifieke kanalen.  

 Tenslotte communiceren we over onze participatieve werking/trajecten meer procesgericht. 
Hier gaat het vaak over doelgroepenwerking, en is specifiek  afhankelijk van het soort 
project. Dat gaat bijvoorbeeld richting kwetsbare families / mensen met migratieachtergrond 
/ NT2/ taaloefenkansen buiten onderwijscontext. Deze doelgroepencommunicatie is ook 
vaak erg nauw verweven met publiekswerking. 

Beeldmateriaal 
 
Beeldmateriaal van de historische collectie en het gebouw (zowel interieur als exterieur) is te vinden 
via Dams, waar je zelf op zoek kan gaan naar beelden en ze downloaden: 
https://dams.antwerpen.be/ 
 
Bij beelden die vallen onder publiek domein, stellen wij het op prijs als je bij wijze van 
bronvermelding de informatie uit het veld ‘minimale naamsvermelding’ kopieert.  
 
In Dams staan zowel beelden van de collectie, als foto’s van publieksactiviteiten. Sommige beelden 
zijn enkel op te vragen via e-mail bij de collega’s van het inhoudelijk team. 
 

Nemen van foto’s 
Fotografen (professioneel en amateur) moeten eerst toestemming vragen aan de balie 
(RSL_balie@antwerpen.be).  

Foto’s trekken in de expozalen mag, maar zonder flits en zonder statief. Fotografen mogen nooit de 
gewone bezoekers hinderen. Aan de gevel, in de Loods (als er geen expo is) en op de toren kan wel 
gefotografeerd worden met statief en flits, zolang het de bezoekers niet hindert en de vraag op 
voorhand gesteld is.  

 

https://dams.antwerpen.be/
mailto:RSL_balie@antwerpen.be
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Pers 
 
Contactpersoon: nadia.devree@antwerpen.be  
 
Zie onze website voor meer informatie: 
https://www.redstarline.be/nl/pers 

Externe communicatie 
Meer informative via het communicatieteam:  

claire.verstraeten@antwerpen.be, marc.grenne@antwerpen.be  of jeroen.lagrou@antwerpen.be  

Logo’s 
 
Op te vragen via dienst communicatie. 

Huisstijl 
 
Op te vragen via dienst communicatie. 

  

mailto:nadia.devree@antwerpen.be
https://www.redstarline.be/nl/pers
mailto:claire.verstraeten@antwerpen.be
mailto:marc.grenne@antwerpen.be
mailto:jeroen.lagrou@antwerpen.be
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Financiën 
 

Het Red Star Line museum wordt in de eerste plaats gefinancierd door de stad Antwerpen en het 
Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen – Erfgoed. 
 
Daarnaast ontvangt het museum sinds 2019, samen met de erkenning als landelijk museum een 
jaarlijkse subsidie van 300.000 euro. Het museum zet ook in op projectsubsidies. 
 
De inkomsten uit ticketverkoop bedragen gemiddeld 260.000 euro per jaar.  
 
Het exploitatiebudget (museale basisfuncties en erfgoedprojecten) van het museum bedraagt 
gemiddeld per jaar 600.000 euro. Deze worden beheerd binnen het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 
Daarnaast zijn er de kosten voor marketing en communicatie, facilitaire diensten, behoud en beheer, 
IT & personeel die centraal door de stad Antwerpen worden beheerd. 
 
Voor meer informatie: contacteer directeur Karen Moeskops: karen.moeskops@antwerpen.be. 

Sponsoring 
Contactpersoon voor sponsoring binnen MNE is Barbara De Schepper: 
barbara.deschepper@antwerpen.be  

Informatie over sponsoring zie website:  

https://www.redstarline.be/nl/pagina/word-sponsor 

https://www.redstarline.be/nl/partners 

  

mailto:karen.moeskops@antwerpen.be
mailto:barbara.deschepper@antwerpen.be
https://www.redstarline.be/nl/pagina/word-sponsor
https://www.redstarline.be/nl/partners
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Stages, jobstudenten, … 
Afhankelijk van de vraag van stagiair en opleiding, gaat de vraag naar de juiste collega en wordt 
gekeken of er nood of mogelijkheid is voor een stage of jobstudent. 
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Erkenning  
 
Van bij de start kreeg het museum veel waardering zowel van het publiek, de erfgoedsector als van 
de (inter)nationale pers. 
 
In 2014 won het Red Star Line Museum de publieksprijs Museumprijs, de Flanders Tourism Award 
voor Beste Toeristische Attractie en de Wablieft-prijs voor toegankelijke taal.  
 
Het jaar daarop ontving het museum een eervolle vermelding tijdens de European Museum of the 
Year Award en kreeg het museum het kwaliteitslabel van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
In 2016 ontving het museum de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed.  
 
Begin 2017 werd de kaap van 500.000 bezoekers overschreden.  
 
In het najaar van 2018 werd het museum ook erkend als landelijk museum– met de bijhorende 
subsidies.  

 


