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ANTWERPEN - Een wereldhaven
zonder maritiem museum? Daar moet
snel verandering in komen. Watererfgoed
Vlaanderen heeft een ambitieus plan
gelanceerd voor een uniek museum in
Antwerpen.
Voorzitter Eric Van Hooydonk van het
Watererfgoed droomt van een maritiem
museum dat z'n gelijke in de wereld niet
kent.

Het Nationaal Scheepvaartmuseum aan het Steen in
Antwerpen sloot jaren geleden de deuren. Op de wal aan
het Steenplein liggen nog wel wat oude, slecht
onderhouden schepen en een sleepboot. foto's Camile
Schelstraete

Er zijn wel goede voorbeelden zoals het
museum, gewijd aan de Titanic, op een
voormalige scheepswerf in Belfast en het
Vasa Museum in Stockholm, waarin een
zeventiende-eeuws oorlogsschip
centraal staat. Ze trekken jaarlijks
honderduizenden bezoekers.

Een goed voorbeeld is het Nationaal Scheepvaartmuseum op het Steenplein aan de Schelde (met de
rondvaartboten van rederij Flandria voor de deur) zeker niet. Jarenlang lagen er wat oude schepen op
het droge; een sleepboot, een binnenvaartschip en dergelijke. Maar die werden slecht onderhouden
en vielen bijna uit elkaar. Het museum is verkommerd, niet meer van deze tijd. Het belichtte trouwens
enkel de scheepvaart in het algemeen, niet specifiek die van Antwerpen.
Van Hooydonk vindt dat Antwerpen beter verdient. Er is sinds een paar jaar het Museum aan de
Stroom, dat een kleine afdeling heeft gewijd aan de havenhistorie. En ook het museum dat de
geschiedenis van rederij Red Star Line ('de emigratielijn naar Amerika en Canada') belicht is een
aanwinst. Maar volgens Watererfgoed is er zoveel méér uniek, historisch materiaal her en der in de
stad te vinden dat het verdient op één locatie te worden gepresenteerd: het WHaMM ofwel het Wereld
Haven en Maritiem Museum op het Droogdokkeneiland tussen de oude Royerssluis en de
Kattendijksluis.
Lees het hele verhaal in de Zeeuws-Vlaamse editie
door Wout Bareman - © BN DeStem, op dit artikel rust copyright.
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Leila met hoofddoek niet welkom bij Roosendaals uitzendbureau (video)
Kinderpleister op zere wond: wens van overleden kankerpatiëntje Zoë (5) alsnog in vervulling
Winkels Van de Ven failliet
Verongelukte fietser in Bergen op Zoom is 47-jarige man uit Halsteren
Treinen tussen Breda en Gilze-Rijen rijden weer na aanrijding in Dorst
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