
R E D  S T A R  L I N E  M U S E U M 
VERTELT

‘Red Star Line Museum vertelt’ brengt verhalen in beeld voor anderstaligen. 
Het zijn verhalen van vroeger. Het zijn verhalen van nu. Aan het einde van elk beeldverhaal volgt een 

vraag. Zo reflecteert de cursist vanuit zijn eigen perspectief over het verhaal. 

Ga met deze beeldverhalen aan de slag. Deel ze met je cursisten. Gebruik ze als een taaloefenkans. We 
zetten je alvast op weg. Naast de video en de tekst, geven we je ook een aantal inhoudelijke en 

reflectieve vragen mee. Veel plezier! 

Hebben je cursisten zin om hun eigen verhaal met het museum te delen? Aarzel niet. 
Neem contact op via samuel.pinillos@antwerpen.be



R E D  S T A R  L I N E  M U S E U M 
VERTELT

Inhoudelijke vragen
• Waar komt de familie Hutlet vandaan?

• Hoe heet de vader? Hoe heet de moeder?

• Waar gaan ze naartoe?

• Waarom gaan ze naar dat land?

• Hoe is de reis?

• Welk transportmiddel gebruiken ze?

• Hoelang duurt de reis?

• Wat nemen ze mee? Wat zit er in hun koffer?

Reflectieve vragen
• Wat vind je van dit verhaal?

• Waarom vind je dat?

• Welke gerechten uit je thuisland maak jij 

vaak? Welke gerechten eet jij graag?

• Herken je jezelf in dit verhaal? Waarom wel? 

Waarom niet?

HET VERHAAL VAN DE FAMILIE HUTLET

Dit is de familie Hutlet. De vader heet Jozef. De moeder heet Felicité. Jozef en Felicité hebben veel  

kinderen. Lang geleden woont de familie Hutlet in een dorpje in België. Ze zoeken een beter leven.  

Ze verkopen alles wat ze hebben. Met dat geld kopen ze een ticket om naar Canada te gaan. Waarom Ca-

nada? Ze hebben daar familie. Hun twee oudste zonen wonen al daar.

De familie Hutlet vertrekt. Ze varen met een grote boot naar Canada. Hoe is de reis op de boot? Moeilijk. 

De zee gaat op en neer. De zee maakt hen ziek. Na 25 dagen komen ze aan op hun bestemming in Cana-

da. Ze zijn nu bij hun familie. Ze zijn moe. Ze hebben geen geld meer. Ze hebben geen warme kleren. Ze 

hebben het heel koud. Maar hun twee oudste zonen vangen hen goed op. Ze wonen met de hele familie 

in één huis.

Wat neemt de familie Hutlet mee naar Canada? Wat zit er in hun koffer? Ze nemen een wafelijzer mee. Ze 

bakken echte Belgische wafels. Ze nemen een taartvorm mee. Ze maken hun favoriete taart. Deze gerech-

ten willen ze absoluut ook in Canada eten. Het doet hen denken aan hun leven in België. Welke gerechten 

uit je thuisland maak jij vaak? Welke gerechten eet jij graag?

KLIK HIER VOOR HET BEELDVERHAAL

https://www.youtube.com/watch?v=aKCjYM-SgnA&feature=youtu.be

