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Beknopte geschiedenis
van de instelling

Dankzij de overzeese handelscontacten van de Antwerpse haven waren al in de 19
eeuw “exotische” voorwerpen aanwezig in het Museum voor Oudheden (in het
Steen). Tot deze vroegste verzamelingen behoorden precolumbiaanse objecten uit
Amerika, het Verre Oosten, Oceanië en Egypte.

museumaandestroom@stad.antwerpen.be

chris.delauwer@stad.antwerpen.be (conservator Azië)
els.depalmenaer@stad.antwerpen.be (conservator Afrika)
mireille.holsbeke@stad.antwerpen.be (conservator Amerika en OceanIë)
de

Vanaf 1913 kregen deze niet-westerse collecties een tweede onderdak in het
Museum Vleeshuis. Ze werden er geëxposeerd samen met Europese toegepaste
kunsten. Pas vanaf de jaren 1920 werden de collecties van het Vleeshuis
systematisch uitgebreid met kunst uit Centraal Afrika als gevolg van de stijgende
missie- en handelsactiviteiten in de kolonie Congo.
Vanaf de jaren 1930 lanceerde de Raadgevende Commissie, onder impuls van Prof.
Olbrechts, de eerste voorstellen ten gunste van de oprichting van een zelfstandig
Etnografisch Museum. Het duurde echter tot 1952 vooraleer het stadbestuur
effectief besliste om een Etnografisch Museum op te richten. Gezien er geen
geschikt gebouw werd gevonden, volgde een lange en moeilijke verhuisgeneriek
naar verschillende locaties in de stad.
In 1988 opende het Etnografisch Museum officieel zijn deuren voor het publiek in de
Suikerrui. Door zijn veelzijdige collectie – gericht op vier continenten -- profileerde
de instelling zich sterk in het museumlandschap door tijdelijke tentoonstellingen en
publicaties. In 1998 verwierf het Etnografisch Museum, als een van de eerste
instellingen een erkenning op landelijk niveau.
In 2007 besliste het stadsbestuur om het Etnografisch Museum als autonome
entiteit op te heffen. In 2009 werd het Etnografisch Museum definitief gesloten voor
het publiek en werd de overstap voorbereid naar het nieuwe Museum aan de
Stroom dat in 2011 plechtig werd ingehuldigd. Het MAS geeft nu onderdak aan vier
voormalige Antwerpse musea:
het Etnografisch Museum
het Volkskundemuseum,
het Nationaal Scheepvaart Museum,
en deel van het Museum Vleeshuis
Daarnaast beheert het MAS de Precolumbiaanse collectie Paul en Dora Janssens-Arts
als langdurige bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap.

