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In 2007 wijdde het tijdschrift Museum International een num-
mer aan het fenomeen migratiemusea, naar aanleiding van de 
opening van de Cité nationale de l’histoire de l’immigration in 
Parijs, een museum en centrum over immigratie in Frankrijk. De 
opening van de Cité in het Palais de la Porte Dorée2 was het ide-
ale moment om te reflecteren over het hele ontstaansproces 
van het project sinds het idee werd gelanceerd in 1989 en na te 
denken over de verschillende factoren die hebben meegespeeld 
bij het uitwerken van het concept. 

In het redactioneel commentaar wijst Isabelle Vinson3 op drie 
elementen die specifiek zijn voor musea die rond migratie 
werken. Ten eerste staan bij deze musea vooral de migratie
processen centraal, eerder dan het verzamelen en tonen van 
objecten die met migratie verbonden zijn. Ten tweede hebben 
migratiemusea het potentieel om de negatieve perceptie van 
migratie te deconstrueren. Ten slotte is migratie een actueel 
maatschappelijk thema waardoor migratiemusea een directe 
interactie aangaan met de samenleving. Maar het ene migra
tiemuseum is het andere niet natuurlijk. De geografische lo
catie van het museum, het migratieproces en het beoogde 
publiek bepalen zeer sterk de aard en de uitwerking van wat 
er wordt getoond in het migratiemuseum én het effect op het 
publiek. Gaat het om een immigratiemuseum, een emigratie
museum of een migratiemuseum tout court? Is het museum 
of de locatie ook een lieux de mémoire dat verbonden is aan 
migratieprocessen? Houdt men een breed publiek voor ogen, 
wil men nazaten van emigranten of immigranten aantrekken 
of zijn toeristen het doelpubliek? Focust men op migratie
processen uit het verre of meer recente verleden? Al deze fa
cetten zorgen ervoor dat elk migratiemuseum uniek is op 
zich.4 Zoals Isabelle Vinson opmerkte, hebben vele van deze 
migratiemusea de missie en de mogelijkheid om met het 
brengen van een historisch verhaal ook een bewustwording 
te creëren omtrent migratie. Maar de lat ligt hoog en vaak 
wordt er ook meer verwacht, namelijk dat deze musea, die 
met het maatschappelijk relevante thema migratie middenin 
de hedendaagse maatschappij staan, ook bijdragen tot sociale 
cohesie in een multiculturele samen leving. Reden te meer om 
stil te staan bij de vele gezichten van het migratiemuseum. 

Once upOn a time …
Het grote succes van het Ellis Island Immigration Museum, dat 
in 1990 de deuren opende, heeft een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van de emigratiemusea in Europa. In dit type mi
gratiemuseum gaat het om de transatlantische migratieproces
sen die zich vooral in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw 
hebben afgespeeld. Een belangrijk element bij deze musea 
zijn de symbolische locaties in de havens die een belangrijke 
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De Cité nationale de l'histoire de l'immigration opende zijn 
deuren in 2007 in het Palais de la Porte Dorée (voormalig museum 
van kolonieën). 
© Dalbera
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rol hebben gespeeld in de emigratiestroom zoals Hamburg of 
Bremerhaven. In Hamburg werden enkele barakken gerecon
strueerd voor BallinStadt das Auswanderermuseum Hamburg, 
in Bremerhaven werd in de haven een nieuw gebouw opge
trokken voor het Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven, 
en in Antwerpen worden de bestaande havenloodsen van de 
Red Star Line mee geïntegreerd in het museumgebouw van 
Red Star Line | People on the Move. Een belangrijk verschil tus
sen de migratiemusea langs de ene en de andere kant van de 
oceaan is natuurlijk dat het in Europa over emigratiemusea 
gaat, die de verhalen vertellen van de miljoenen Europeanen 
die door economische omstandigheden of politieke druk hun 
vaderland verlieten om een nieuw leven te beginnen in Cana
da, de VS, ZuidAmerika of Australië. Langs de andere zijde, zo
als Ellis Island in New York (VS), Pier 21 in Halifax (Canada) of 
het Immigration Museum Victoria in Melbourne (Australië), 
gaat het om immigratiemusea, die de oorsprong van de hui
dige samengestelde samenleving duiden én symboliseren. 
Het verhaal dat daarbij wordt verteld, is er voornamelijk een 
van hoop, van een nieuw land dat een thuishaven werd, van 
emigranten die deel gingen uitmaken van de samenleving. 
Dat is niet alleen herkenbaar voor de nazaten die in het mu
seum hun voorouders gaan traceren, maar voor iedereen die 
deel uitmaakt van die samenleving. Toen het Ellis Island Im
migration Museum werd opgericht, was het de bedoeling om 
het verhaal van Ellis Island te plaatsen binnen de bredere con
text van de immigratiegeschiedenis van de VS in het alge
meen.5 Barbara KirshenblattGimblett6 maakte de opmerking 
dat in het Ellis Island Immigration Museum alle Amerikanen 
worden verenigd in een “master narrative of immigration” en 
dat het museum daarom niet alleen de nazaten van de immi
granten aanspreekt, maar iedereen die gelooft in de Ameri
kaanse droom. Het museum werd daarmee geleidelijk aan het 

symbool van de Amerikaanse bevolking als melting pot. Dit on
danks het feit dat de immigratiewetten in die tijd zeer streng 
waren en Ellis Island eerder de belichaming is van het strikte 
selectieproces onder de derdeklaspassagiers. Ook de gedwon
gen migratie van de zwarte slaven en de huidige grensproble
matiek met Mexico zijn kanttekeningen die het symbool blijk
baar niet in de weg staan. 

Ellis Island
© Benjamin Dumas

In Bremerhaven wordt de hele beleving persoonlijk gemaakt 
door het systeem van de magnetische kaart waarop het reisverhaal 
van één emigrant staat opgeslagen.

M
aa

rt
 2

01
1

29



Ondanks het feit dat Ellis Island een voorbeeldmuseum is voor 
de emigratiemusea in Europa, is het uitgangspunt toch heel 
anders. Deze emigratiemusea zijn veel minder een symbool 
van de huidige samenleving. Toch hebben ook zij de kans om 
met een populair en tot de verbeelding sprekend thema als de 
transatlantische migratie te reflecteren over migratie als feno
meen, en zo het soms moeilijke maar maatschappelijk rele
vante thema onder de aandacht te brengen. Dat wordt onder 
andere met succes gedaan in het Auswandererhaus Bremer
haven, dat zijn deuren opende in 2005 en in 2007 de European 
Museum of the Year Award kreeg. Het nieuwe museumge
bouw in de haven liet toe een totaalconcept te ontwikkelen, 
waarbij de bezoekers als het ware de reis van de emigranten 
herbeleven in een parcours dat hen leidt langs dokken, waarna 
ze een tijdreis maken op een schip dat begint als een zeilschip 
en eindigt als een stoomschip. De reis brengt hen naar Ellis Is
land, waar de bezoeker een selectieprocedure ondergaat en 
een vragenlijst moet invullen. De hele beleving wordt per
soonlijk gemaakt door het systeem van de magnetische kaart 
waarop het reisverhaal van één emigrant staat opgeslagen. De 
beleving wordt zo realistisch mogelijk in scène gezet. De man
nequins aan de dokken spreken verschillende talen, de vloer 
van de cabines in het schip helt lichtjes en door de patrijs
poortjes worden videobeelden van een deinende zee afge
speeld. Vooraleer aan boord te gaan, wordt in The Gallery of the 
7 million de bezoeker wel eerst uitvoerig geïnformeerd over de 
vaak dwingende oorzaken van de op gang gekomen migratie
stroom, zoals de aanhoudende economische malaise en het 
opkomende nationaalsocialisme. Een laatste expositieruimte 
laat zien waar de emigranten, wiens levensverhaal je individu
eel kon volgen doorheen het parcours, uiteindelijk zijn terecht
gekomen, hoe ze hun nieuwe leven hebben ingericht en hoe 
hun nazaten vandaag de dag op hun voorouders terugkijken. 
Het parcours wordt afgesloten in een cinemazaaltje waar Ciro 
Cappellari’s documentaire Welcome Home wordt vertoond, 
een film over zes generaties emigranten, over hun dromen en 
ervaringen. Deze afsluiters trekken het emigratieverhaal door 
naar vandaag de dag. Via deze emigratiebeleving slaagt het 
museum erin om het publiek te laten stilstaan bij het feno
meen migratie, bij de moeilijke beslissing om hebben en hou
den achter te laten, de vaak precaire economische en politieke 
omstandigheden in het vaderland, de soms moeilijke reis en 
de harde omstandigheden van een nieuw leven te starten in 
een vreemde omgeving. 

Vandaag de dag …
Bewustwording creëren over migratie door middel van verha
len uit het verleden is één ding, maar migratieprocessen is iets 
van alle tijden, dus ook van nu. Hedendaagse migratie is dan 
ook een moeilijk thema. In tegenstelling tot de melting pot 
waar het Ellis Island Immigration Museum symbool voor staat, 
is de droom van de multiculturele samenleving in Europa veel 
moeilijker te verkopen. Het verhaal van immigratie in Frankrijk 
in de Cité nationale de l’histoire de l’immigration roept eerder 
vragen op over de multiculturele samenleving en nationale 
identiteit. Daar waren ze zich bij de uitwerking van het con
cept van de Cité terdege van bewust. Het gaat hier om een 
immigratiemuseum dat niet alleen de immigratieprocessen 
uit het verre verleden wil verhalen, maar ook een plaats wil 
geven aan het erfgoed van meer recente immigrantengroe
pen. Maar wanneer de focus ligt op recente immigratieproces
sen, komen er vaak negatieve gevoelens naar boven over de 
moeilijkheden die een multiculturele samenleving met zich 
meebrengt. Een breed publiek aantrekken voor dit moeilijk 
verteerbare thema zou een hele uitdaging zijn, wisten de cura
toren. Toch waren de beste intenties aanwezig. Naar aanlei
ding van de opening van de Cité kondigde Gérard Noiriel7 aan: 
“In fact the CNHI has devoted itself to the task of altering atti-
tudes towards immigrants, all the while contributing to their 
integration within French society. In other words, this memorial 
project hinges on a wager that culture can be a means of civic 
action.” Padmini Sebastian8 van het Australian Immigration 
Museum meent dat: “…museums must play a proactive role to 
foster respect and understanding, and to educate and inform 
citizens about the benefits of diversity and difference.” Het Aus
tralian Immigration Museum organiseert jaarlijks een festival 
en tentoonstelling met de actieve medewerking van één ge
meenschap. Maar net zoals bij het Ellis Island Immigration 
Museum is bij de Australische immigratiemusea de link tus
sen historische migratieprocessen en de samenstelling van de 
huidige bevolking veel sneller gelegd natuurlijk. 

In Europa proberen de emigratiemusea ook de recentere im
migratieprocessen deel te laten uitmaken van het museum, 
ook al staat het in wezen ver af van de grote emigratiegolf die 
centraal staat in de opstelling. In het Auswandererhaus 
Bremer haven wordt de immigratie in Duitsland in cijfers en 
quizvorm onder de aandacht gebracht in dezelfde ruimte waar 
bezoekers in de database Ancestors.com de documenten van 
emigranten kunnen opzoeken en bekijken. Een team van on
derzoekers is permanent bezig met de migratiethematiek en 
vertaalt deze ook in tijdelijke tentoonstellingen. Het is natuur
lijk wel zo dat de bezoeker na de geanimeerde reis doorheen 
de tijd, met veel aandacht voor de beleving, in het vrij formeel 
aandoende Forum Migration de cijfers en feiten rauw geser
veerd krijgt, wat veel moeilijker te verteren valt. Als er dan nog 
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geen tentoonstellingsmoeheid is opgetreden, kan de tijdelijke 
tentoonstelling zonder meerkost worden bezocht, maar velen 
zoeken tegen die tijd de kantine op. In ieder geval wordt er wel 
een poging gedaan om met originele invalshoeken naar mi
gratie vandaag de dag te kijken. Zoals de tentoonstelling The 
flight after the flood. New Orleans. The city left behind, een ten
toonstelling over de orkaan Katrina en de gevolgen voor de 
inwoners van New Orleans, die hebben en houden moesten 
achterlaten op de vlucht voor het water. Een installatie van 
Jana Napoli, getiteld Floodwall, visualiseerde de grootschalig
heid van de ramp en de impact op het leven door een muur 
van schuiven tentoon te stellen waarin de persoonlijke spullen 
van de huiseigenaars nog zichtbaar zijn. In de tentoonstelling 
Escape. Seven paths into Germany 1980-2010 werden portretten 
getoond van vluchtelingen uit Dagestan, Togo, Iran, Kameroen, 
Turkije en Sri Lanka, die nu in Bremerhaven leven. Met deze 
tentoonstelling wilde het Auswandererhaus een parallel trek
ken tussen de emigratie uit Europa tussen 1830 en 1974 en de 
huidige immigratie in Duitsland. BallinStadt Das Auswanderer
 museum in Hamburg is gevestigd in het havenkwartier 
Veddel, een wijk waar een grote OostEuropese en Turkse ge
meenschap woont. Ook daar wordt in een aparte tentoon
stellingsruimte plaatsgemaakt voor verhalen uit de wijk die 
eigenlijk los staan van de geschiedenis van de site. 

iedereen in/naar het museum …
Migratiemusea hebben door de actualiteit van het thema de 
uitdaging en de mogelijkheid om een directe interactie aan te 
gaan met de samenleving. Het discours rond het maatschap
pelijk relevante en publieksgerichte museum is niet nieuw na
tuurlijk. Reeds in de jaren 1930 ontstond in de VS polemiek over 
het introduceren van massacultuur in het museum en de mo
gelijkheden van het museum op educatief vlak. In de jaren 
1970 riep ICOM op tot het openbreken van het museum voor 
het gewone volk in de nasleep van de gebeurtenissen van 
1968. Het verzamelen en bestuderen van objecten mocht geen 
doel op zich meer zijn, het museum had een verantwoordelijk
heid naar de gemeenschap. Deze democratisering van kunst 
en cultuur vond vooral ingang in de kunst musea waar thema
tentoonstellingen werden georganiseerd die specifiek waren 
gericht op een publiek dat normaal gezien nooit een museum 
bezocht. Door de opkomst van het erfgoed en identiteits
debat wordt de maatschappelijke rol ook voor historische mu
sea concreter.9 In de Europese groot steden, waar verschillende 
etnische gemeenschappen samen leven, is er ook een groeien
de oproep om de diversiteit aan verhalen en erfgoed van al 

deze gemeenschappen te erkennen en in het museum aan bod 
te laten komen. Er worden dan ook in toe nemende mate in
spanningen gedaan door musea die zijn ingebed in steden. In 
historische musea worden vaker projecten georganiseerd in 
multiculturele wijken, al dan niet in samenwerking met de 
wijkbewoners. Het doel van deze projecten is enerzijds om het 
museum meer in te bedden in zijn omgeving door een afspie
geling te zijn van de samenleving, maar anderzijds ook om de 
mensen uit de wijk meer te betrekken bij het museum. Het 
gaat dan minder over het creëren van bewustwording omtrent 
migratie bij een groot publiek, zoals dat bij de migratiemusea 
het geval is, maar eerder over het feit dat iedereen thuis moet 
kunnen zijn in het museum. 

Een bijkomend element dat men niet uit het oog mag verlie
zen, is dat het omgaan met erfgoed cultureel kan verschillen. 
Het is niet noodzakelijk zo dat de museumpraktijk, zoals we 
die gewend zijn, tegemoetkomt aan de noden en verwachtin
gen van alle gemeenschappen. Het is in dit kader nuttig om 
ook even stil te staan bij deze interactie tussen erfgoed, de ver
taler van dit erfgoed en de bezoeker. In een historisch museum 
kijkt de bezoeker naar objecten die niet noodzakelijk uit zijn of 
haar leefwereld komen, objecten die in een scenografie zijn 
verwerkt door een onderzoeker of museoloog die op zijn beurt 
niet noodzakelijk dezelfde achtergrond heeft als de bezoeker 
of het onderwerp van de tentoonstelling. De meeste migratie
musea beogen een breed publiek, al dan niet bestaand uit een 
mengeling van toeristen, scholen en cultuurminnaars. Het is 
natuurlijk een andere zaak wanneer immigratiemusea, die ook 
de immigratiegeschiedenis van ondertussen lokale gemeen
schappen gaan verhalen, niet alleen een bewustwording om
trent migratie bij een breder publiek beogen, maar ook willen 
fungeren als plaats waar het erfgoed van iedereen aan bod 
komt om zo bij te dragen aan sociale cohesie in de samenle
ving. De vraag is of een immigratiemuseum daar wel de ge
schikte plek voor is. Want anders dan in het stads museum of 
historisch museum worden hier alle recente immigratie
processen en migratieerfgoed verenigd, waardoor het met
een ook ongewild wordt geïsoleerd van het overkoepelende 
verhaal. Wanneer het gaat over erfgoed en identiteit en het 
daarmee gepaard gaande discours over sociale cohesie mag 
men de dynamiek tussen erfgoed, museum en bezoeker niet 
uit het oog verliezen. De relatie tussen het migratieerfgoed 
uit het verre of meer nabije verleden verhoudt zich immers 
heel anders ten opzichte van de toerist, het brede publiek of de 
nazaten van immigranten allerlei. Zo is er een hele kloof tus
sen bewustwording creëren over migratieprocessen enerzijds 
en de vertegenwoordiger zijn van het erfgoed van immigran
tengemeenschappen anderzijds. Het is nog een hele zoek
tocht naar het juiste evenwicht en de juiste plaats voor het 
migratieerfgoed.

Pier 21 in Halifax
© Jen Kim
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On the mOVe: de beleVing Van migratie in de 
Vaste Opstelling Van het red star line museum

In 2012 opent in Antwerpen het nieuwe stedelijke museum 
Red Star Line | People on the Move. Het museum wordt inge
richt in de gebouwen van de historische scheepvaartmaat
schappij Red Star Line, een rederij die tussen 1873 en 1934 
meer dan twee miljoen passagiers naar de Verenigde Staten 
en Canada bracht. 
De gebouwen aan de Rijnkaai fungeerden als een controlecen
trum voor de derdeklaspassagiers – hoofdzakelijk arme mi
granten afkomstig uit heel Europa. Ze moesten er douchen, een 
medisch onderzoek ondergaan en hun reisdocumenten voor
leggen, terwijl hun bagage in grote drukketels werd ontsmet. 

Zoals de emigratiemusea in Hamburg of Bremerhaven past 
het Red Star Lineproject in een stedelijk beleid dat sterk inves
teert in stadsvernieuwing en toeristische ontwikkeling. De be
slissing van het Antwerpse stadsbestuur in 2005 om de verval
len Red Star Linegebouwen te bewaren en te herbestemmen 
als cultuurtoeristische erfgoedsite viel samen met de herople
ving van de oude havenwijk Het Eilandje. Van bij de start werd 
geopteerd voor maximale publieksontsluiting van de geres
taureerde gebouwen. Even ten noorden van het Museum aan 
de Stroom (MAS) wordt het Red Star Line Museum een bij
komende toeristische attractie die lokale, nationale en inter
nationale bezoekers zal lokken. 

Om de vergeten geschiedenis van de Red Star Line en haar pas
sagiers er op een relevante manier weer tot leven te wekken 
voor een breed en divers hedendaags publiek, zullen we dat 
verhaal projecteren tegen de achtergrond van de groeiende 
menselijke mobiliteit, met ook aandacht voor recente migratie
fenomenen.

het (relatieVe) belang Van de plek
Het bewaren van de authentieke gebouwen van de Red Star 
Line was het vertrekpunt van het museumproject. Hoewel hun 
bouwkundig belang eerder gering is, werden ze als monumen
ten beschermd en investeert de Vlaamse overheid mee in de 
restauratie ervan. De gebouwen ontlenen hun waarde aan de 
migratiegeschiedenis waar ze aan herinneren. Toch is het sym
bolische belang van de site anders dan bij vergelijkbare projec
ten in het buitenland. Op de plaatsen van aankomst en con
trole van de nieuwkomers zijn immigratiemusea in de VS, 
Canada en Australië uitgegroeid tot semiofficiële symbolen 

van de natie zelf. Zo wordt Ellis Island in New York in het alge
meen, zowel door voor als tegenstanders, getaxeerd op zijn 
waarde als symbool voor de Amerikaanse samenleving, eerder 
dan voor het fenomeen migratie. De emigratiemusea in Ham
burg en Bremerhaven zijn veel minder een symbool van de 
huidige samenleving, maar belichamen voor Duitsers en 
DuitsAmerikanen wel de sterke transAtlantische band tus
sen beide landen. 

Voor de Red Star Linesite gaat dit laatste enkel op als je het 
nationale perspectief overstijgt. Aan de Rijnkaai in Antwerpen 
gingen passagiers van over het hele Europese continent aan 
boord. Minder dan een tiende van de passagiers waren Belgi
sche emigranten. Je zou zelfs kunnen argumenteren dat het 
Red Star Line Museum zich gedeeltelijk onttrekt aan de twee
deling immigratie/emigratiemusea. Wij zijn immers geen van 
beide. Het perspectief van ons museumverhaal is dat van 
trans(it)migratie: Antwerpen was een transitplek, waar de 
meeste Red Star Linepassagiers zeer korte tijd verbleven. In 
de vaste museumopstelling zal de bezoeker hen volgen van 
hun regio’s van herkomst diep in Europa (bv. in het huidige 
Polen, Oekraïne of Rusland), via transitstad Antwerpen, tot in 
de VS of Canada.

Floodwall: installatie van Jana Napoli, op deze foto in het Nationaal 
Museum van Wroclaw (Polen). Napoli verzamelde bij de slachtoffers van 
orkaan Katrina lades en bouwde hiermee een intimistische ruimte. De 
intieme installatie binnenin de monumentale ruimte geeft een impressie 
van de verwoesting door de orkaan.
© Philip Oechsli

De vervallen gebouwen van Red Star Line krijgen 
een herbestemming als museum.
© Red Star Line
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In de conceptnota Red Star Line | People on the Move beperkte 
het wetenschappelijke adviescomité het begrip lieu de mémoi-
re uitdrukkelijk niet tot de plek zelf en wat ze historisch heeft 
betekend voor de passagiers en hun families of, bij uitbreiding, 
voor hun land van aankomst of herkomst. Het vergeten verhaal 
van de Red Star Line en zijn passagiers moet volgens het comité 
herverteld worden omdat het, in al zijn particulariteit en met 
Red Star Line en Antwerpen als lieux de mémoire of “bekende 
merken”10, exemplarisch is voor de toegenomen migratie en 
wereldwijde mobiliteit. 

het hOOfdVerhaal
Voor de uitwerking van de vaste museumopstelling kunnen 
we een beroep doen op stedelijke en private collecties met 
hoofdzakelijk maritieme artefacten: scheepsmodellen, me
nu’s, affiches, brochures, scheepsmeubilair, servies, memorabi
lia en reisobjecten zoals koffers. Toch is de kern van ons 
museum verhaal moeilijk in materiële objecten te vatten. Om 
te beginnen zijn de meeste van de artefacten verbonden aan 
het leven aan boord van de passagiers in eerste klasse. De 
landverhuizers van de derde klasse lieten in Antwerpen nage
noeg geen materiële sporen na. We willen echter vooral aan 
onze toekomstige bezoekers een indruk geven van hoe de emi
granten hun reis naar een onzekere toekomst in NoordAmeri

ka beleefden. Wat waren hun aspiraties bij het vertrek? Hoe 
was het afscheid? Welke indrukken deden ze onderweg op? 
Hoe was het leven aan boord van een gigantische oceaan
stomer, een minimaatschappij waarin de sociale verhoudingen 
van het vasteland onverminderd van kracht waren? Hoe groot 
was de opluchting of ontgoocheling bij de aankomst? Welk ef
fect heeft migratie gehad op die mensen? 

In de hoofdopstelling van het museum willen we deze imma
teriële dimensie tastbaar maken, zowel in het hele concrete, 
lokale en historische verhaal van een scheepvaartmaatschap
pij en haar passagiers, als in zijn meer globale implicaties. We 
proberen dit door het bezoekersparcours te structureren aan 
de hand van de reisweg van de historische migranten en door 
zwaar te leunen op hun getuigenissen en gereconstrueerde 
levensverhalen. Deze persoonlijke beleving presenteren we 
zeer nadrukkelijk binnen een groter, meer objectiverend histo
risch kader. Ook maken we werk van een grondige selectie, en 
leggen waar mogelijk de mondelinge getuigenissen naast ar
chiefbronnen. Tegelijk zullen artistieke interventies en expli
ciete verwijzingen naar hedendaagse migratie het hoofdver
haal breder kaderen en bevragen. Op deze manier bieden we 
een gelaagd verhaal aan dat hopelijk herkenbaar en aantrek
kelijk is voor een breed publiek en relevant voor vandaag. 

Aan de Rijnkaai in Antwerpen gingen passagiers van over 
het hele Europese continent aan boord. Minder dan een tiende 
van de passagiers waren Belgische emigranten.
© Red Star Line

Red Star Line projecteert de geschiedenis van de Red Star Line 
tegen de achtergrond van de groeiende menselijke mobiliteit, 
met ook aandacht voor recente migratiefenomenen. 
Hier vluchtelingen onderweg in Oost-Timor.
© UN Photo/M Kobayashi
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de link naar Vandaag
Uitdagend aan het Red Star Lineverhaal en soortgelijke hon
derd jaar oude migratieepisodes is zeker dat ze een breed pu
bliek warm kunnen maken voor een moeilijk verteerbaar thema 
als internationale migratie. In die uitdaging schuilt meteen ook 
een gevaar. De verleiding bestaat om het historische verhaal in
strumenteel te maken voor een hedendaags pleidooi in de ene 
of in de andere richting. Of om selectieve en dwingende histori
sche vergelijkingen te maken tussen in wezen heel verschillen
de maatschappelijke fenomenen. Of om een definitief state
ment te willen maken over het wezen van migratie tout court.

Tegelijk biedt de herkenbaarheid van de historische gebeurte
nissen ook kansen. Uit publiekstests hebben we geleerd dat 
toekomstige bezoekers de historische Red Star Lineverhalen 
bewust of onbewust linken aan eigen ervaringen met migra
tie of migranten. We hebben er daarom voor gekozen om dat 
universele en hedendaagse perspectief te integreren in de 
vaste opstelling van het toekomstige museum, en niet enkel in 
tijdelijke tentoonstellingen of randprogramma’s aan bod te 
laten komen. We gaan hiermee bewust een stap verder dan de 
emigratiemusea van Bremerhaven en Hamburg.
De vaste opstelling start met een multimediale installatie en 
tijdslijn die de Red Star Linegebouwen en de migranten die er 

passeerden, breed kaderen in de menselijke migratiegeschie
denis. De installatie mondt uit in televisiebeelden over wereld
wijde migratiegolven vandaag. Verderop presenteren we, 
naast geschiedenissen en getuigenissen van emigranten van 
weleer, in dezelfde museumruimtes ook meer recente migra
tieverhalen. De persoonlijke beleving van migranten lijkt ons 
de meest zinvolle manier om verleden en heden met elkaar te 
verbinden. Migratie wordt heel vaak benaderd vanuit een 
maatschappelijk standpunt, met grote nadruk op politieke, so
ciaaleconomische en culturele aspecten. De wereld van het 
begin van de 20e eeuw verschilde echter op al deze punten 
tamelijk fundamenteel van die van vandaag. Er zijn elementen 
uit het migratieverleden die vandaag nog zeer herkenbaar zijn, 
maar het is onhaalbaar om een definitieve vergelijking te ma
ken. Ten tweede lijkt het ons juist zinvol om tegenover die do
minante maatschappelijke invalshoek aan onze bezoekers het 
persoonlijke perspectief van de migrant te tonen. Je land verla
ten, vaak lange omzwervingen, onzekerheid over de toekomst, 
nieuwe kansen en uitdagingen … Met migratie hangen funda
mentele ervaringen samen die herkenbaar zijn voor heel veel 
bezoekers. Ook als ze bij wijze van spreken in hun hele leven 
nog nooit verhuisd zijn.

De geschiedenis van de transAtlantische migratie is aangrij
pend, relevant, herkenbaar en spreekt tot de verbeelding van 
mensen met diverse achtergronden en attitudes. De manier 
waarop we dat universele verhaal vertellen, zou geen enkel 
publiekssegment a priori van het museum mogen vervreem
den. Amerikaanse toeristen en Vlamingen met een oom in 
Amerika, maar net zo goed thuisblijvers, (nieuwe) Vlamingen 
met een eigen recente migratieervaring, of kinderen die het 
product zijn van de kronkelwegen van migrerende ouders ... De 
vaste opstelling kan mensen met diverse achtergronden en at
titudes aanknopingspunten bieden om te reflecteren en – des
gewenst – te praten over migratie.

In deze voorbereidingsfase organiseren we samen met scho
len en verenigingen alvast focusgroepen en pilootprojecten 
die in die algemene doelstelling passen, zoals het eind 2010 
opgestarte verhalenproject “Hier ben ik!” Met een bestelwa
gen omgebouwd tot een knusse studio gaan we de boer op 
om in Antwerpen en de rest van Vlaanderen migratieverhalen 
op te tekenen. We werken hiervoor samen met verenigingen, 
scholen, cursuscentra en andere partners. Zo verzamelen we 
niet alleen migratieverhalen, maar werken we nu al samen 
met toekomstige partners en brengen we het museum ruim 
voor de opening naar potentiële bezoekersgroepen die we be
langrijk vinden. 

Met een bestelwagen omgebouwd tot een knusse studio 
gaan de medewerkers de boer op om in Antwerpen 
en de rest van Vlaanderen migratieverhalen op te tekenen.
© Red Star Line
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Samengevat: door de gelaagde opbouw van de vaste op
stelling, de diversiteit aan benaderingen en verhalen die 
erin samenkomen en een voorbereidingstraject met uit
eenlopende groepen proberen we erover te waken dat 
het Red Star Line Museum – op zijn Antwerps – “van ie
dereen” zal zijn.
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De tentoonstelling Hier ben ik! toont de tussentijdse 
resultaten van het verzamelen van migratieverhalen. 

“Hier ben ik!” is een initiatief van ontmoetingscentrum 
Atlas en Red Star Line, in samenwerking met het 

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen en het MAS.
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