


Headquarters



3

Deze werking is ingedeeld in de volgen-

de segmenten:

 > gebouwen, architectuur,  

  landschaps- en tuinarchitectuur,  

  inrichting, meubilair en  

  decoratieve kunst

 > de oudheid

 > de Lage Landen

 > Vlaamse en Belgische kunst in de  

  19de en de 20ste eeuw

 > hedendaagse kunst

 > Latijns-Amerikaanse kunst

 > het erfgoed van de groep en  

  van de Antwerpse haven.

‘Headquarters’ is een kennis centrum met 

als doelstelling het verzamelen, bewa-

ren, ontwikkelen, verspreiden en toegan-

kelijk maken van informatie over het 

kunstbeleid en het erfgoed van de 

groep Katoen Natie.

‘Headquarters’ is een studie centrum 

gespecialiseerd in de kunst en de 

kunstvormen die de groep Katoen Natie 

integreert in haar bedrijfsbeleid. Het 

instituut is gegroeid vanuit de behoefte 

om het kunstbeleid van de groep:

 > te documenteren

 > te onderbouwen en te  

  verduidelijken

 > te structureren naar de  

  buitenwereld.

Headquarters
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De medewerkers van het instituut 

publiceren in tal van internationale 

vaktijdschriften hun kennis en onderzoek; 

zij verlenen wereldwijd medewerking 

aan grote tentoonstellingen. 

Het instituut had de eer om in april 2005 

het wereldcongres ‘Textiles and Methods 

of Dating’ van de studiegroep ‘Textiles 

from the Nile Valley’ te mogen organise-

ren in Antwerpen. Wetenschappers uit 

de hele wereld kwamen naar Antwerpen 

om hun kennis, research en knowhow uit 

te wisselen en te bespreken. De organi-

satie van het congres was zo’n succes 

dat beslist werd om ook het volgende 

wereldcongres (in 2007) in Antwerpen te 

houden. 

Het instituut helpt en stimuleert Greta 

Devos, Hoogleraar geschiedenis aan  

de Universiteit Antwerpen - UFSIA,  

met haar diepgaand onderzoek naar de 

geschiedenis van de Antwerpse naties,  

de goederenbehandeling in  

de Antwerpse haven en meer in het  

bijzonder met de research naar de 

geschiedenis van Katoen Natie.

Het instituut doet uitgebreide research 

naar alle aspecten van textiel uit de 

oudheid:

 > weefseltechnieken

 > materialen

 > kleurstoffen

 > stijlkenmerken

 > radiokoolstofdateringen

Het instituut onderhoudt intense  

contacten met de grote musea en 

privé-collecties in de wereld, o.a.  

de Koninklijke Musea voor Kunst & 

Geschiedenis in Brussel, het Musée du 

Louvre in Parijs, de Skulpturensammlung 

und Museum für Byzantische Kunst en  

het Museum für Islamische Kunst in Berlijn, 

de Abegg-Stiftung in Riggisberg,  

het Victoria & Albert Museum in London, 

het Metropolitan Museum in New York,… 

Ook met universiteiten van o.a. Gent, 

Leuven, Leiden, Bonn en Manchester 

worden blijvende relaties ontwikkeld. 

Headquarters als onderzoekscentrum:  
ontwikkelen van kennis
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Het doel van het documentatiecentrum 

is de beschikbare kennis over de beoog-

de onderwerpen te verhogen, te 

bewaren, te ontsluiten en beschikbaar  

te maken voor verdere research.  

De medewerkers van het instituut doen 

dan ook grote inspanningen om boeken 

en documentatiemateriaal op te sporen, 

aan te kopen en te klasseren. 

‘De Antwerpse Naties, zes eeuwen 

actief in haven en stad’, Greta Devos, 

Gustaaf Asaert, Fernand Suykens, Lannoo

Katoen Natie 150 jaar, deel 1, ‘Over 

krikhaken, pirrewitjes en natiepaarden’ 

Greta Devos, Lannoo

Katoen Natie 150 jaar, deel 2,  

‘Over olifanten, batterijen en andere 

mastodonten’ Greta Devos, Lannoo

‘Methods of dating of ancient textiles 

from Egypt and the neighboring countries 

of the 1st millennium AD’, De Moor 

Antoine en Fluck Cäcilia, Lannoo.

Dit boek omvat de proceedings van de 

4de bijeenkomst van de wetenschappe-

lijke groep “Textiles from the Nile Valley”, 

die plaatsvond op 16 en 17 april 2005.

Het instituut legt een uitgebreide docu-

mentatie aan over haar werkingsgebie-

den. Dit documentatiecentrum is 

uitgegroeid tot een wetenschappelijke 

bibliotheek met een uitgebreide collec-

tie boeken, brochures, publicaties, 

tentoonstellingscatalogi, veilingcatalogi, 

documenten, archiefstukken, foto’s, 

tijdschriften, …

Het instituut realiseert met de materie en 

de kennis die zij tot haar beschikking 

heeft, publicaties die bestemd zijn om 

door een groot publiek gelezen te 

worden. De publicaties zijn wetenschap-

pelijk, maar door een zeer uitgebreide 

iconografie zeer toegankelijk. Ook 

publicaties van wetenschappers en 

geleerden worden met de medewerking 

van het instituut uitgegeven.

Reeds beschikbaar:

‘Koptisch textiel uit Vlaamse privé- 

verzamelingen’, Zottegem, Publicaties 

van het Provinciaal Archeologisch 

Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen-site 

Velzeke, 1993, De Moor A, editor.

‘Werk in architectuur, Paul Robbrecht 

en Hilde Daem’, Steven Jacobs met 

bijdragen van Juan Muñoz en Farshid 

Moussavi, Ludion

Headquarters als documentatiecentrum: de bibliotheek

Headquarters als verspreider van kennis:  
medewerking aan en creatie van publicaties
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stadsgidsen rondleidingen georgani-

seerd in de gebouwen en in het hoofd-

kwartier van Katoen Natie.

‘HeadquARTers’ gaat echter nog verder. 

Het werkt actief mee aan de integratie 

van architectuur en kunst in het haven-

gebied. Architecten en kunstenaars 

krijgen opdrachten om in het grootse en 

weidse landschap van de haven hun 

kunstwerken te realiseren.

Creativiteit en vele materiële middelen 

versmelten tot één geheel, zodat 

bezoekers geconfronteerd worden met 

de wondermooie harmonie van licht, 

kleur, decoratie, meubeldesign, geluid, 

water, historiek, materialen, glas,  

mensen, kunst, sfeer en bedrijfsactiviteit. 

Na de Franse Revolutie heeft de 19de 

eeuwse burgerij een splitsing doorge-

voerd in de kunstbelevenis. De musea 

werden ‘uitgevonden’ en kunst werd 

ondergebracht in deze kunsttempels.

Katoen Natie keert terug naar architec-

tuur en kunst als dagdagelijks onderdeel 

van onze leefwereld en leefomgeving. 

Het instituut wil geïnteresseerden laten 

kennismaken met deze gewone visie op 

het beleven van kunst. Daarom worden 

onder deskundige leiding van 

De integratie van architectuur, kunst en 

bedrijfsactiviteit moet vlot, evenwichtig 

en vooral esthetisch gebeuren. Het 

instituut fungeert hiervoor als denktank, 

die voor die integratie het maximum 

resultaat probeert te bereiken. 

Headquarters als verspreider van een idee:  
architectuur, erfgoed en kunst als integraal onderdeel 
van onze dagelijkse leefwereld

Headquarters als denktank en ontwerper van  
tentoonstellingen en integrator van kunst in een bedrijf
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Antwerpen Noord was ooit de buurt van de kleine burgerij. 

De vele huizen met hun art-nouveau-elementen in de 

architectuur zijn daar de getuigen van.

De laatste decennia maakte de buurt een moeilijke periode 

door, maar ondanks alle problemen is de buurt over haar 

dieptepunt heen en gaat het langzaam maar zeker beter. 

De uitbouw van de hoofd zetel en van ‘Headquarters’ is een 

aantrekkingspool van leven en activiteit.  Op die manier 

dragen Katoen Natie en ‘Headquarters’ flink bij aan het 

nieuwe elan dat de buurt er weer bovenop helpt.

Het ‘Land van Beveren’ was een belangrijk leengoed van de 

graven van Vlaanderen. De heer van Beveren woonde in de 

burcht Singelberg. Vanwege de belangrijke historische rol die 

de Heerlijkheid Beveren speelde in Vlaanderen, bouwt 

Katoen Natie het architectuurproject ‘burcht Singelberg’. 

Het instituut is de motor achter dit zeer grote project en moet 

het een belangrijke historische, architecturale en artistieke 

meerwaarde geven. Het instituut werkt bovendien aan de 

publicatie van een kunstboek over burcht Singelberg en  

de Heerlijkheid Beveren.

Headquarters als hefboom voor Antwerpen Noord

Headquarters als medewerker aan  
de herwaardering van het Wase erfgoed:
de Heerlijkheid Beveren en burcht Singelberg



Aan het begin van de 21ste eeuw is het 

leuk om te leven, te wonen en te werken 

in Vlaanderen. ‘Headquarters’ wil dan 

ook met fierheid haar steentje bijdragen 

aan de uitstraling van Antwerpen,  

het Waasland en Vlaanderen.

Het Hertogdom Brabant en het graaf-

schap Vlaanderen waren de meest 

bloeiende regio’s in het Europa van de 

15de en de 16de eeuw. Antwerpen 

beleefde zijn gouden eeuw en was de 

belangrijkste koopmansstad en stapel-

plaats in de wereld.

In de 20ste eeuw kende onze Vlaamse 

regio opnieuw een grote bloei en 

behoort hij tot de beste en welvarendste 

ter wereld.

Praktische info

Adres

Art in HeadquARTers vzw

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Contactpersoon

Caroline Dekyndt

Tel. +32 (0)3 221 69 04

caroline.dekyndt@katoennatie.com

Headquarters als fierheid: bijdrage aan de uitstraling 
van Antwerpen en Vlaanderen

06
23

2 
   

   
w

w
w

.s
p

re
n

g
e

rs
.b

e


