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Van Vleeshuis tot MAS

De Vleeshuiscollectie van het MAS is wonderlijk en 
indrukwekkend. Hoe is ze gegroeid? Welke objecten 
bevat ze? Wat is haar belang? Ontdek hier het 
fascinerende verhaal van een van de belangrijke MAS-
collecties.

De Vleeshuiscollectie dankt haar naam aan het grootse 
gebouw waarmee ze honderd jaar was vergroeid: het 
16de-eeuwse gildehuis van de beenhouwers. In 1913 
werd het Vleeshuis een museum, als filiaal van het 
Museum voor Oudheden in het Steen. Dat is de verre 
voorloper van het MAS.

De erg diverse verzameling bevat veel objecten die de 
Antwerpse geschiedenis illustreren. Maar er zijn ook 
overzichtscollecties van toegepaste kunsten, duizenden 
munten en penningen en een grote collectie archeologie 
uit de prehistorie en oudheid. Je vindt er ook fossielen, 
gesteenten en wapens. De meeste objecten bevinden zich 
in de gesloten museumdepots.

Ontdek hier een kleine selectie van uitzonderlijke 
stukken. Zij vertellen je hoe zo’n wonderlijke collectie 
ontstaat, groeit en evolueert.



Museum voor Oudheden in het Steen 

Van bij het begin in 1864 koestert het grote publiek 
het Antwerpse Steen: gewone burgers, kunstenaars, 
Academieleerlingen, later ook scholen. Er is kritiek op de 
bescheiden collectie, maar die groeit snel.

De opstelling telt aanvankelijk vijf afdelingen: 
1. Archeologische objecten uit de prehistorie 
 en oudheid
2. Middeleeuwen 
3. Nieuwe tijd tot 1864
4. Historische taferelen en portretten 
5. De geologische collectie van de Antwerpse 
 Société Paléontologique de Belgique

Het jonge museum is zich bewust van de bescheiden 
omvang van wat er te zien is. Kritiek op de ‘gaten’ in 
de presentatie en de identificatie van de objecten valt 
niet in dovemansoren. In 1876 verschijnt de eerste 
catalogus, door Pieter Génard. Tegen 1894 is de collectie 
verdrievoudigd en telt ze 3140 objecten, met een grote 
variatie. De collecties worden heringedeeld en het 
museum krijgt een nieuwe vleugel.

Bewaarplek en studieplek

In de 19de eeuw ontstaan veel nieuwe musea. Vaak 
spelen zij een rol in de nationalistische 
propaganda van de jonge Europese staten, zoals België. 
Vanaf 1860 beleven vooral oudheidkundige musea hier 
een opmars.

Zoals andere provinciehoofdsteden wil ook Antwerpen zijn 
lokale identiteit in de verf zetten. 
In 1862 sticht de Provinciale Commissie voor Monumenten 
daarom de ‘Maatschappij tot Oprichting van het Museum 
van Geschiedenis, Antikwiteiten, Oudheid-, Bouw- en 
Aerdkunde van Antwerpen’. In het kort: het Museum voor 
Oudheden.

Dat moet dienstdoen als bewaarplaats, vooral van 
lokaal erfgoed. Veel historische gebouwen en ook 
objecten worden immers bedreigd door de industriële 
vooruitgang en grote bouwprojecten. Maar het 
museum is ook een studieplek voor kunstenaars en 
ambachtslui. Schilders vinden er bijvoorbeeld gebruiks- en 
nijverheidsvoorwerpen voor hun historische taferelen.

Het museum speelt ook in op de toenemende interesse 
voor de technische facetten van 
kunstambachten. Hierdoor onderscheidt het zich van 
het oude museum van de Academie voor schilderkunst, 
beeldhouwkunst en architectuur uit 1807.
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Nieuw bestuur, nieuw beleid

In 1933 wordt het het stadsbestuur te veel: 
de museumcommissie en de conservator zijn te 
onafhankelijk, er is sprake van wanbeheer en gebrek 
aan informatie, de bezoekerscijfers vallen tegen. Men 
ontbindt de commissie die het Museum voor Oudheden 
(en Toegepaste Kunsten) sinds 1864 runt.

De stad stelt voortaan de conservator aan, en de 
bestuurlijke commissie wordt raadgevend. Samen 
moeten ze zorgen voor een professioneel beleid en een 
behoorlijk collectiebeheer.

Schenkingen en aankopen breiden de collectie verder 
uit, maar het museumprofiel wordt ook scherper. 
Deelverzamelingen gaan naar musea waar ze beter tot 
hun recht komen. Vanaf 1939 verhuizen bijvoorbeeld 
objecten over stedelijke Europese volkskunde naar het 
Museum voor Folklore.

Het onderzoek van deelcollecties leidt tot 
overzichtstentoonstellingen en catalogi. Een mooi 
voorbeeld van de nieuwe wetenschappelijke aanpak is de 
samenwerking van het Vleeshuis, de Rijksuniversiteit van 
Gent en privé-investeerders bij de Ivoorkustexpeditie van 
professor Frans Olbrechts (1938-1939). Die levert meer 
dan 2000 goed gedocumenteerde voorwerpen op.

Museum voor Oudheden en Toegepaste 
Kunsten 

Rond 1900 koopt de stad het Vleeshuis. Dat wordt een 
bijhuis van het Museum voor Oudheden in het Steen. 
Na de ingrijpende restauratie gaat het in 1913 open 
als kunstnijverheidsmuseum. Antwerpen volgt zo een 
Europese trend. Dit is Belgiës jongste belangrijke ‘museum 
voor toegepaste kunsten’.

Zo’n museum vervult in die tijd een dubbele didactische 
rol: ambachtslui en kunstenaars zien er voorbeeldige 
‘modellen’ die ze kunnen schilderen of boetseren. Het 
grote publiek verfijnt er zijn smaak.

Bezoekers krijgen een ruim beeld van de nijverheid in 
diverse periodes, met naast toegepaste kunsten ook 
stedenbouw, mode, architectuur… Het Vleeshuis herbergt 
verder de collecties ‘geschiedenis van Antwerpen’ en ‘niet-
westerse etnografie’. 

De opening leidt tot veel giften en legaten. Ondanks de 
oorlogsdreiging is de museumwerking intens en verwerft 
conservator Frans Claes externe fondsen voor enkele 
kostbare aankopen. Hij wil overzichts- of studiecollecties 
aanleggen. De basis van de collectie-indeling volgens 
materiaal wordt hier gelegd.
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De Antwerpse collecties weer samen!

In de jaren 1990 rijpt het plan om het Scheepvaart-
museum, Volkskundemuseum en Vleeshuis te herenigen. 
De collecties komen in 2011 samen in het MAS, met het 
Etnografisch Museum er nog bij. De cirkel is rond: de 
collecties uit het oude Museum voor Oudheden zijn weer 
samen! 

Dat verklaart de grote diversiteit van de MAS-collecties: 
maritiem, volkskundig, etnografisch, historisch en 
kunsthistorisch. Dankzij die veelzijdigheid profileert het 
MAS zich als een wonderlijke ontmoetingsplaats van 
mensen, verhalen en objecten.

Het MAS toont Antwerpen als wereldhavenstad met een 
traditie van uitwisseling en kruisbestuiving. Het toont 
ook de bonte wereld zoals die naar Antwerpen komt: 
Antwerpen in de wereld, de wereld in Antwerpen.

De MAS-Vleeshuiscollectie breidde zich recent uit 
dankzij giften, overdrachten en legaten. Belangrijkste 
voorwaarde voor aanvaarding is de band met Antwerpen 
en zijn geschiedenis.

Het MAS zet ook in op historisch en materieel-technisch 
onderzoek en restauraties, met soms verrassende 
resultaten. Veel (top)stukken worden in bruikleen 
gegeven en zijn dus elders te zien.

Collecties in beweging 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt men de objecten 
uit het Steen en Vleeshuis in veiligheid. Na de oorlog 
worden de deelcollecties herschikt en vanaf de jaren 
1960 legt het Vleeshuis zich toe op muziek.

Bij de herschikking krijgen de etnografische collecties 
een eigen museum, onder impuls van Frans Olbrechts. 
Het Steen huisvest voortaan de maritieme collectie, 
als Nationaal Scheepvaartmuseum. Veel volkskundige 
objecten gaan naar het Museum voor Folklore.

Het Vleeshuis behoudt de oudheidkundige verzamelingen 
en toegepaste kunsten. Het neemt ook de historische 
Steen-collecties op. Samen met het Brouwershuis vormt 
het tot 2011 het Museum voor Oudheden en Toegepaste 
kunsten.

Vanaf de jaren 1960 breidt het Vleeshuis vooral zijn 
muziek- en instrumentencollectie uit, met onder 
meer een langdurige bruikleen van het Koninklijk 
Muziekconservatorium. In 2006 heropent het Vleeshuis 
als ‘Museum Klank van de Stad, platform voor 400 jaar 
muziekgeschiedenis in Antwerpen’. De historische en 
oudheidkundige collecties en de toegepaste kunsten 
verhuizen naar de depots.
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