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1. De Red Star Line

De scheepvaartmaatschappij Red Star Line (RSL) is opgericht in 1872. Ze was 
eerst actief in het petroleumtransport maar ging snel ook passagiers vervoe-
ren. Tussen 1873 en 1934 heeft de RSL vanuit Europa bijna drie miljoen passa-
giers naar de USA en Canada gebracht. Daarnaast bleef het goederentransport 
erg belangrijk. 

De vestiging van de maatschappij was verdeeld over de haven en de stad. De 
kantoren en ontvangstruimtes van de passagiers 1e en 2e klasse waren in de 
stad gevestigd. Er was een spoorverbinding op de kade die de reizigers voor 
het vertrek naar het schip bracht. De Scheldekaai ter hoogte van het Eilandje 
en de Rijnkaai was de vertrekplaats voor de zeeschepen voor de verbindingen 
met Noord- en Zuid-Amerika. Op het Eilandje, aan de Rijnkaai, lagen de lood-
sen voor de opslag, de logistieke ateliers en de bevoorrading van de RSL. Het 
gehele huidige noordwestelijke bouwblok van de Montevideowijk werd gebruikt 
door de RSL, het meest noordelijke deel was een opslagplaats onder de open 
lucht.

De geschiedenis van de RSL op het Eilandje is dus verbonden met twee plek-
ken: de kade en het loodsencomplex aan de Rijnkaai. 

De RSL-loods op de hoek van de Montevideostraat en de Rijnkaai werd begin 
van de jaren ’20 verbouwd en heringericht. Het vormde samen met het nieu-
we RSL 3 gebouw de voorziening voor de behandeling en de controle van de 
passagiers en hun bagage. Het complex wordt op de oorspronkelijke plannen 
aangeduid als: “Desinfecting and bathing installation”. De 3e klasse-passagiers 
dienden zich te melden aan de vestiging waar de ontsmetting en de inspectie 
van hun bagage plaats had en waar ze zelf onderworpen werden aan desin-
fectie en aan een medische en administratieve controle. Deze mensen werden 
na de controle met handbagage naar de zgn. ‘quarantaine’-hotels in de stad 
gebracht, vanwaar ze (zoals de reizigers 1e en 2e klasse) voor inscheping naar 
de kade gingen. 
Het huidige ‘Red Star’- complex is de plaats waar de aanwezigheid van de emi-
granten in de stad het meest zichtbaar was, maar was niet de plek van waar 
de reizigers vertrokken. 
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2. De RSL-Gebouwen aan de Rijnkaai

Het complex van de Red Star Line aan de Rijnkaai bestaat uit drie gebouwen, 
met een grondoppervlakte van 1777 m² en een vloeroppervlakte van ca. 2.600 
m².
Adres: Rijnkaai 14; Montevideostraat.
Kadaster: afd. 7 sectie G perceelnummers: 129B3, 129H3, 129Y2.

RSL 1, op de hoek van de Rijnkaai en de Montevideostraat, is een eenvoudige 
loods in rode baksteen (ca. 400 m²). Het is het oudste gebouw, bedoeld voor 
de behandeling van bagage en de minder bemiddelde reizigers. Op de gevel-
plannen van de bouwaanvraag is het gebouw getekend als een grote hal, 44 m 
lang aan de Rijnkaai, met een poort als ingang op de hoek van het gebouw. 
De oorspronkelijke gevelverdeling en de inrichting zijn aangepast toen rond 
1922 RSL 3 is gebouwd, en RSL 1 ingeschakeld werd in de gebruikslogica van 
het gehele complex. Het geheel functioneerde dan als één gebouw. Het huidige 
RSL 1 was dan de plaats waar de passagiers met hun bagage aankwamen. De 
bagage werd chemisch ontsmet en apart opgeslagen, de passagiers gingen 
ofwel via de straat ofwel via een doorgang van RSL1 naar RSL3. De gebouwen 
functioneerden op deze wijze vermoedelijk tot 1937.
De loods is gedurende de 2e helft van de 20e eeuw gebruikt voor diverse 
doeleinden. Van de inrichting als “desinfecting installation” is in RSL 1 niets 
bewaard gebleven dan het karkas, de muren van de technische cabines en de 
aanzet van de fabrieksschouw van de reinigingsinstallatie.

RSL 2 is gelegen in de Montevideostraat. Het is een grote, hoge en diepe loods 
van ca. 550 m² met een smalle, verzorgde baksteengevel. Op een kleine por-
tierkamer aan de ingang na is de ruimte onverdeeld en leeg. De loods werd 
gebruikt voor goederen- en bagageopslag voor de RSL-schepen.
Meer recent werd het gebruikt door de diensten van de douane en ook als kun-
stenaarsatelier. Op dit moment is de poort aan de Montevideostraat de enige 
ingang: er is geen doorgang meer naar de andere RSL-gebouwen. 
Oorspronkelijk liep er tussen RSL1 en 2 een smalle open gang naar de huidige 
binnentuin achter RSL 2 en RSL3. Een deel van deze gang is nu bij RSL 1 ge-
voegd, en de gang loopt tussen RSL 2 en 3 dood op de scheidingsmuur tussen 
RSL 1 en 3. 

RSL 3, gelegen aan de Rijnkaai, is het meest prestigieuze en architecturaal 
het meest interessante gebouw. Het was geheel bestemd voor de behandeling 
van de passagiers. Het is gebouwd rond 1922 en meet ca. 800 m². De plannen 
werden gemaakt door architect J. Jacobs in 1921 en 1922. Ze zijn in het Engels 
gesteld, wat doet vermoeden dat het gebouw en/of de inrichting in opdracht of 
in overleg met de Amerikaanse immigratiediensten bepaald is.
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Het gebouw herbergt twee onafhankelijke  circuits: (1) een ‘hygiënisch’ cir-
cuit: op de benedenverdieping worden, na de bagage, ook de mensen en hun 
kleren gereinigd en gedesinfecteerd, (2) een selectie-circuit: op de bovenver-
dieping worden de kandidaat-migranten medisch gescreend en administratief 
gecontroleerd om – in het gelukkige geval – de toestemming te krijgen om te 
migreren.

(1) De benedenverdieping is een grote open ruimte geleed door rijen smalle 
metalen kolommen, met enkele bijruimtes aan de zijkanten. Ze was ingericht 
met douches tot een badinrichting waar, volgens twee gescheiden circuits, man-
nen en vrouwen én hun kleren gewassen en ontsmet werden. Er was ook een 
kapperskamer, en er waren twee wachtzalen toegankelijk van op de straat, één 
voor de mannen en één voor de vrouwen. In de ruimte tussen het huidige RSL1 
en de douchezaal werd de ontsmette bagage uit de ontsmettingsketels gehaald 
en via een brug naar de opslagruimte in RSL 1 getransporteerd, om ze voor 
het vertrek via een rechtstreekse toegang op straat naar het schip te brengen. 
Links (aan de straatkant, voor de vrouwen) en rechts (voor de mannen) was 
een doorgang voor de passagiers van RSL1 naar de douche-inrichting.
(2) Twee traphallen gesitueerd aan de straatkant in de hoeken van RSL3, voe-
ren rechtstreeks van de straat naar de verdieping. Deze bovenverdieping be-
staat voornamelijk uit drie grote zalen langs een smalle centrale vide die de 
benedenverdieping rechtstreeks licht geeft. Het parcours voor de migranten 
voert langs een grote wachtzaal aan de Rijnkaai, voorzien van sanitair voor 
mannen en vrouwen, via een doorgang door een wandscherm naar een klei-
nere wachtzaal met vaste dranghekken, waarlangs de kandidaat-migranten 
aanschuiven door de dokterscontrole. Drie dokters onderzoeken de kandidaat-
migranten. Na de medische controle volgt de administratieve controle door de 
migratie-ambtenaren. Er zijn bouwplannen bewaard waarop aan de noordzijde 
een trapconstructie aan het gebouw wordt toegevoegd en zo toelaat om van de 
gang op de eerste verdieping rechtstreeks naar buiten te gaan.

De ruimtelijke logica van het hele RSL 3-gebouw is dat van een parcours met 
een duidelijke stroomrichting dat door grote groepen mensen snel moest kun-
nen worden doorlopen. Hierbij werd door middel van lichte invullingen op de 
‘hoofdbedding’ voor het personeel de mogelijkheid geschapen om de reizigers 
af te zonderen en individueel te controleren.
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Vanaf 1937 verloren de RSL-gebouwen hun functie en werd de lichte inrichting 
(zeker van de benedenverdieping) verwijderd. De schoorsteen van de desin-
fectie-installatie van RSL1 is afgebroken. Vermoedelijk is op dit moment ook 
het oorspronkelijke dak van RSL 1 boven de ruimte met de desinfectieketels 
afgebroken en vervangen door een plat dak met daklichten, en is het cor-
responderende segment van de voorgevel vervangen. RSL 3 werd van dan af 
gebruikt als aanstellingslokaal voor de scheepsherstellers en havenarbeiders, 
en op de benedenverdieping daarvoor ingericht met een tribune. In 1963 werd 
hiervoor naast RSL 3, aan de noordzijde, voor deze activiteiten een nieuw ‘kot’ 
– de ‘Shop’ – gebouwd, op het terrein dat voorheen door de RSL gebruikt werd 
voor de opslag van groot materieel onder de open lucht.
Er is in RSL 3 een scheidingsmuur gemetst tussen de oorspronkelijke douche-
zaal RSL3 en de ruimtes waar de bagage ontsmet werd. De doorgangen tussen 
het huidige RSL1 en RSL3 zijn dichtgemaakt. De kleine zaal die door de schei-
dingsmuur gevormd wordt tussen het huidige RSL 1 en de benedenverdieping 
van RSL 3 is ca. 80 cm. opgehoogd met een betonnen vloer. Er is een doorgang 
aan de straatkant naar de douchezaal.
Eind van de jaren ’60 werd RSL 3 gebruikt door een amateurstheatergezel-
schap. Van die tijd dateert de bouw van het theaterpodium op de bovenver-
dieping. 

Op dit moment zijn RSL 2 en RSL 3 beschermde monumenten “wegens zijn his-
torische waarde” (Red Star Line, Rijnkaai 14/Montevideostraat, perceelnrs.7e 
afd., G, 129H3, 129Y2; datum besluit 29/05/01, datum publicatie in Belgisch 
Staatsblad 17/10/2001). RSL 1 werd door een materiële vergissing niet in 
dit beschermingsbesluit opgenomen, maar dit zou binnenkort rechtgezet wor-
den. Algemeen kan gesteld worden dat gezien de binnenruimtes open en leeg 
zijn, en er zeer weinig interieurelementen zijn overgebleven, de bescherming 
betrekking heeft op de gevels en de bedaking. Deze moet normaal gezien 
behouden blijven. De invulling van de gebouwen is vrij maar moet in principe 
‘omkeerbaar’ zijn.
Rekening houdend met de bescherming kan de realisatie van de vastgelegde 
bouwtechnische, bouwfysische en installatietechnische eisen de ontwerpers 
voor moeilijke keuzes plaatsen. De samenhang van die keuzes dient in alle 
geval precies gemotiveerd te worden.

Rapport bouwfysische en structurele toestand: in studie.
(analyse van de ondergrond; analyse van de toestand van de draagstructu-
ren en de vaste bouwelementen, analyse van de constructieve mogelijkheden; 
vastleggen van de constructieve mogelijkheden; vastleggen van de bouwfysi-
sche en installatietechnische grenzen; analyse van de afwerkingsmaterialen.)



RED STAR LINE MEMORIAL                                                                                     



13                                                                                          RED  STAR  LINE  MEMORIAL                                                                               



RED STAR LINE MEMORIAL                                                                                     



15                                                                                          RED  STAR  LINE  MEMORIAL                                                                               



RED STAR LINE MEMORIAL                                                                                     



17                                                                                          RED  STAR  LINE  MEMORIAL                                                                               



RED STAR LINE MEMORIAL                                                                                     



19                                                                                          RED  STAR  LINE  MEMORIAL                                                                               

3. Het RSL-Complex in zijn omgeving.

Het Eilandje, ongeveer 350 meter lang en 200 meter breed, behoort tot het 
hart van de Antwerpse havengebied van de 19e en eerste helft van de 20e 
eeuw. Door de uitbreiding van de haven naar het noorden, en het wegtrekken 
van de activiteiten van de Schelde naar de dokken, is het Eilandje geleidelijk 
verlaten en is het voor een groot deel leeg komen te staan. Vanaf het begin van 
de jaren ’90 zijn er diverse plannen gemaakt om het gebied te herwaarderen. 
Dit heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen en de plannen die nu in uitvoering 
zijn. In grote lijnen komen die er op neer dat het gebied een woon- en kan-
toorfunctie krijgt, met recreatie en watertoerisme gecentreerd rond het Kat-
tendijkdok, en verrijkt met een zgn. ‘culturele’ of museumas. Deze vertrekt 
aan het nieuwe stadsarchief (Sint-Felixpakhuis) en het MAS dat zal worden ge-
bouwd op de plaats van het vroegere Hanzehuis, tussen het Bonapartedok en 
het Willemdok, en loopt verder langs het Kattendijkdok noordwaarts richting 
“Droogdokkeneiland”. De eerste ingrijpende realisatie zal de bouw zijn van vijf 
woontorens aan de westkade van het Kattendijkdok.

De zogenaamde Montevideowijk, waarin het RSL-complex ligt, is vandaag ver-
deeld in vier langwerpige gebouwenblokken georiënteerd van Noord naar Zuid. 
De twee zuidelijke blokken, tussen de Amsterdamstraat en de Montevideo-
straat, worden bezet door een behoorlijk aantal kleine en grotere panden met 
diverse functies: horeca, wonen, kantoren, cultuurhuizen – op de plaats van de 
vroegere matrozenkroegen. De twee noordelijke blokken, waar het RSL-com-
plex gelegen is, zijn gevuld met slechts enkele, grotere gebouwcomplexen: het 
noordoostelijke bouwblok bestaat uit de historisch belangrijke Montevideoma-
gazijnen gebouwd in 1899. Het noodwestelijke bouwblok telt 3 delen: de ‘shop’ 
of het vroegere aanstellingslokaal voor scheepsherstellers, op een terrein dat 
in 19e eeuw vermoedelijk ook nog gebruikt werd als petroleumopslagplaats. 
Naast het RSLcomplex ligt een neutraal kantoor- en magazijncomplex dat da-
teert uit de jaren ’60. 
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Op dit moment staat de noordelijke helft van het Montevideoeiland nagenoeg 
leeg, en zijn de toekomstige functies nog niet duidelijk. Het Montevideo-com-
plex en de ‘shop’ zijn beide in handen van projectontwikkelaars. 
De monumentale loodsen in beton van de Waagnatie die na WOII de metalen 
open loodsen aan de Scheldekade hebben vervangen, zijn in concessie gege-
ven aan een bedrijf dat er sporadisch evenementen organiseert. Het master-
plan voorziet dat deze loodsen zouden verdwijnen om plaats te maken voor 
een complex met woningen en kantoren. Ter hoogte van de Montevideostraat 
wordt hierbij een doorzicht op de Schelde vereist.
Het hoekperceel aan de Rijnkaai en de Montevideostraat tegenover het RSL1 
is momenteel onbebouwd, en in de handen van een projectontwikkelaar. De 
bestemming is onduidelijk, maar wordt allicht woon- en kantoorfunctie. Er kan 
er gebouwd worden tot een hoogte van 22 meter.

Het huidige licht trechtervormige open gebied tussen de Rijnkaai en de loodsen 
aan de Scheldekaai was oorspronkelijk een spoorwegemplacement: de trein-
sporen liepen van de Amsterdamstraat en zo langsheen de Scheldeloodsen 
naar het Noorden. Eind van de jaren ’70 werd hier een viaduct aangelegd naar 
het Droogdokkeneiland die nu verdwenen is.
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4. De situatie van het RSL-Complex: 
 een evaluatie.

Het RSL-complex ligt geometrisch bijna in het midden van het Eilandje: binnen 
de nieuwe ontwikkelingen ligt het centraal en zeer gunstig gesitueerd. 

De geplande ‘cultuuras’ loopt van het MAS rechtdoor naar de noordpunt van 
het Eilandje, en laat het RSL-complex ‘links’ liggen, maar de geringe afstand 
en het zeer leesbare stratenplan zorgen ervoor dat dit nadeel verwaarloosbaar 
is.

In zijn omgeving – zowel tegenover de belendende bouwblokken als gemeten 
met de schaal van de open ruimte tegenover de Rijnkaai – is het RSL-complex 
van een bescheiden monumentaliteit. Het complex vormt niet één volume en 
domineert zijn omgeving niet: het is een gebouw dat zich niet opdringt maar 
eerder ontdekt moet worden. 
RSL 1 is het laagste gebouw van het ganse Eilandje en in zijn omgeving een 
haast armoedig gebouw.
RSL 2 is een diepe, hoge en monumentale hal met vele mogelijkheden, maar 
enkel de smalle straatgevel heeft enige allure. Het volume is ingebouwd en 
wordt verborgen door de beide andere RSL-gebouwen.
RSL 3 heeft een sobere maar verzorgde, gearticuleerde baksteengevel, die in 
details de verwantschap verraadt met de gebouwen van architect J. Jacobs uit 
dezelfde periode. Maar in zijn omgeving blijft de aanwezigheid van het gebouw 
bescheiden.
Het complex heeft een lange gevel aan de Rijnkaai, maar het nabuurschap van 
de dominerende ‘Shop’ en het feit dat de façade van het complex verdeeld is 
over twee gebouwen, nog aan elkaar gezet met een ‘tussenstuk’, maakt dat 
het complex als geheel geen homogene en massieve indruk nalaat en niet kan 
domineren als een groot architecturaal gebaar. Bovendien zal het huidige per-
spectief, waarbij de 3 gebouwen komende van de stad in één ‘panoramische’ 
blik gevat kunnen worden, ingeperkt worden wanneer het hoekperceel tegen-
over RSL 1, dat nu braak ligt, ook bebouwd wordt. 
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5. Het Eilandje en RSL als ‘geheugenplaats’

Het RSL-complex is een beschermd monument. De waarde ligt echter voor-
namelijk in het historisch belang van de gebouwen groep. De bouwhistorische 
waarde van de RSL-gebouwen is reëel, en interessant voor specialisten, maar 
niet zodanig dat ze op zichzelf een attractiepool kan vormen.

Het Eilandje telt niet één maar meerdere verschillende ‘geheugenplaatsen’.

Er is vooreerst ‘de plek van afscheid’: de Scheldekade met de reuzenschepen, 
het aan boord gaan en afscheid nemen, het vertrekken, de plaats waar de 
familie achterblijft, de plek die vanaf de boot gezien traag wegschuift… Hier 
werkt de ‘lege kade’ op de herinnering, het bezoek aan de plek waar de familie 
vertrokken is.
Behalve de lege kade (en mogelijk de historische kranen die nu op de kade zijn 
samengebracht) is er echter slechts één sprekende materiële getuigenis over-
gebleven: de twee ‘keerpalen’ aan het noordelijke punt bij de Scheldebocht, 
die door de sleepboten gebruikt werden om met kabels de grote schepen te 
draaien naar de zee toe. Dit punt is dus het laatste ‘contact’ van de landverhui-
zers met Europa: de bocht markeert het ‘verdwijnen’ van Antwerpen. Omge-
keerd bepaalt deze plek voor wie van zee komt het verschijnen van de ‘skyline’ 
van Antwerpen. 

Het RSL-complex is het materieel overblijfsel van een zeer specifieke deelpe-
riode van de RSL-geschiedenis. Het is verbonden met de lotgevallen van een 
zeer specifieke passagiersgroep. 

De gebouwen van Red Star Line die een belevingsplek vormen zijn verbonden 
met de relatief ‘late’ periode van de RSL-geschiedenis vanaf de jaren ’20. Op 
dat moment worden de immigratieregels in de USA strenger, en hierop wordt 
in de vertrekhavens geanticipeerd door een deel van de controle te verleggen 
naar de vertrekhaven. Dit heeft echter enkel betrekking op de 3e-klasse pas-
sagiers die alle migranten waren. De 1e en 2e klassepassagiers (reizigers en 
emigranten) hebben het “desinfecting & bathing”-parcours nooit gevolgd.
Het verhaal van de gebouwen vertelt op zichzelf genomen dus geen algemeen 
verhaal over de RSL. Het gaat over een onderdeel ervan dat tevens een deel 
is van de sociale geschiedenis van Europa, en van de geschiedenis van de ar-
moede en de migratie.
De populatie van 3e-klasse passagiers die in de loop van de decennia vertrok-
ken is was ook zeer heterogeen qua cultuur en afkomst. Het gaat niet om een 
groep met één geschiedenis of een gedeeld lot. Wat de zeer verschillende groe-
pen mensen die door het RSL-complex gegaan zijn wél gemeen hebben is een 
verhaal van armoede of verdrijving in Europa, en de gedeelde verwachting van 
een nieuw ‘begin’ in het Land van de Vrijheid.
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Het Eilandje herbergt naast de Scheldekade en het RSL-complex nog twee 
met elkaar verbonden geheugenplaatsen: het stadsarchief en het MAS waar 
de documenten en materiële overblijfselen van de RSL-geschiedenis bewaard 
worden: het Stadsarchief in het Sint-Felixpakhuis en het MAS dat de stadsge-
schiedenis zal vertellen. Deze beide instellingen liggen aan het Bonapartedok 
en Willemdok, en dus op wandelafstand van het RSL-complex en de Schelde-
kade.

De (historische )betekenis van het Eilandje en de interesse die aangesproken 
kan worden is dubbel: 

De kademuur en het RSL-complex zijn een historisch toneel: de plek waar het 
verleden zich heeft afgespeeld. Immers: de gebeurtenissen verdwijnen, het 
verleden is weg, maar de plek blijft, en ze is dezelfde gebleven. Wat hier telt 
is de ervaring van de terugkeer naar een plek. Het bezoek aan deze plaatsen 
grijpt aan, relatief onafhankelijk van de aard of de hoeveelheid ‘informatie’ die 
men krijgt. De informatie nodig om de ervaring op te wekken beperkt zich tot 
de herkenning en de bevestiging  dat “dit de plek is waar….”: noodzakelijk is de 
informatie die uitnodigt om “in de diepte van de tijd te kijken..”. 

Naast de interesse voor de ervaring van het ‘contact’ met de ‘plekken van het 
verleden’, is er de cognitieve interesse: het verlangen om te weten en te be-
grijpen. De functie van het stadsarchief en het MAS is om de documenten te 
bewaren, het verleden overzichtelijk en begrijpelijk voor te stellen, en om de 
collecties open te stellen voor de studie van het verleden. Zowel het Stadsar-
chief als de museumcollecties verzameld in het stadsmuseum bewaren veel 
materiaal dat betrekking heeft op de RSL en de geschiedenis van de migratie. 
Het thema van de (e)migratie zal – gezien de geschiedenis van Antwerpen 
– vanzelf een belangrijk thema moeten zijn binnen het programma van het 
MAS, het verhaal van de RSL is daarvan een belangrijk onderdeel.
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6. Uitgangspunten voor een 
    architectuurprogramma:

1. Het markeren en met elkaar verbinden van de geheugenplaatsen.

Het Eilandje dient als een geheel behandeld te worden: de verschillende ge-
heugenplaatsen (de Scheldekade, het RSL-complex, het MAS/Stadsarchief) 
dienen elk apart gemarkeerd te worden. Dit zo dat hun specificiteit gerespec-
teerd wordt, terwijl ze ook naar elkaar verwijzen en een geheel vormen.

De beide geheugenfuncties van ‘ervaring/contact’ en ‘begrip/representatie’ 
dienen gepast verdeeld te worden over de verschillende geheugenplaatsen en 
gepast gedoseerd worden voor elke geheugenplaats.

2. Het ontsluiten van de kademuur en van het RSL-complex met een basispak-
ket ‘bezoekersinfrastructuur’ of een ‘bezoekerscentrum’.

De basisbetekenis van de kademuur en het RSL-complex (RSL1 en RSL3) is 
zeker het contact en het bezoek, en slechts in tweede instantie ‘begrip/infor-
matie’. 
De kade is een publieke ruimte en vrij toegankelijk, en moet wel gemarkeerd 
maar niet ‘ontsloten’ worden.

Het ‘ontsluiten’ van het RSL-complex houdt in dat het ‘parcours’ dat de 3e 
klasse-passagiers daar gegaan zijn, vrijgemaakt wordt, herkenbaar is, en door 
de bezoekers ‘gevolgd’ kan worden.

Hiervoor is een minimumpakket bezoekersinfrastructuur noodzakelijk, be-
kwaam om groepen op te vangen tot 80 personen: 
- balie voor informatie en tickets; 
- lockers & garderobe; 
- shop; 
- auditorium voor ontvangst van groepen met mogelijkheid voor audiovisuele      
presentaties tot 80 personen; 
- cafétaria.
Deze infrastructuur bedient zowel het bezoek aan de kade als aan het RSL 
complex. Ze kan ook zelfstandig functioneren als bezoekerscentrum voor toe-
ristische bezoeken aan het Eilandje. 
De cafétaria en het auditorium kunnen apart functioneren.

Het RSL-complex dient een zichtbaar en herkenbaar ‘centrum’ te vormen in 
het gebied.
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3. Het uitrusten van de gebouwen van het RSL-complex voor ‘lichte’ in-
vulling met publieke functies

De gebouwen van de RSL zijn gebouwd als loods- en dienstgebouwen. Ze 
werden voor hun (eerste) functie ingericht met een invularchitectuur van zeer 
lichte structuren en materialen. Dit verklaart dat RSL 1 en 3 in de loop van de 
jaren heringericht en gebruikt konden worden zonder te raken aan de basis-
structuur, die nagenoeg intact gebleven is, terwijl tegelijk alle details en de 
oorspronkelijke inrichting geheel verdwenen zijn.

De opdracht vraagt om de drie RSL-gebouwen te ontsluiten voor bezoekers 
en zo in te richten dat bezoekers het parcours in RSL 1 en 3 kunnen herken-
nen en volgen, maar de ruimtes (RSL 1, 2 en 3) hierbij zo in te richten dat ze, 
mits toevoeging van eenvoudige en lichte invulling, tegelijkertijd ook gebruikt 
kunnen worden voor tentoonstellingsfuncties en/of voor publieke activiteiten 
met beperkte logistieke eisen. Het ligt hierbij in de verwachtingen dat RSL1 & 
3 eerder als tentoonstellingsruimtes of voor publieke functies gebruikt zullen 
worden. Voor RSL 2 is de memoriaalfunctie minder belangrijk.

De ‘geheugenwaarde’ van RSL 2 is beperkt. De ruimte speelt immers geen rol 
in het ‘parcours’ dat afgelegd werd door de emigranten. 
Het RSL-complex is ook het laatste perceel van de Montevideowijk in stadsei-
gendom, en kan in de komende jaren mogelijk belangrijk worden in het licht 
van nieuwe noden. Het is daarom aangewezen om de RSL 2 in te richten met 
een basisinrichting die, mits kleine toevoegingen, geschikt is voor de functie 
van publieke of commerciële dienstverlening. 
Als mogelijke invulling kan men zich richten naar de eisen voor de vestigings-
plaats van een firma uit de sector van de ‘creative industries’ of van een cultu-
rele organisatie met ca. 25 medewerkers, met kantoren, atelier- en vergader-
ruimtes, dienst- en opslagruimtes, een ontvangstruimte, en een kantine. 
RSL 2 dient daarbij ook ontsloten te worden door de bezoekersinfrastructuur 
van het RSL-complex. 
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7. Bijlagen
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