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En dit bepaalt tot op vandaag onze kijk op een onmisbaar on-
derdeel van onze gebouwen. Zo evident aanwezig is de tegel 
dat de artistieke of decoratieve kwaliteiten ervan meestal 
over het hoofd worden gezien.2 Dat is duidelijk anders voor 
de meer ambachtelijke tegelproductie tot de 18e eeuw – 
nochtans ook een serieproduct dat in grote aantallen werd 
vervaardigd – en voor de artistieke productie van na 1945 die 
beide al langer in onze Belgische museumcollecties zijn op-
genomen, waardoor ze ‘erfgoedwaarde’ kregen.

Tot 1996 bleef het onderzoek naar vloer- en wandtegels in 
België dan ook logischerwijze hoofdzakelijk gericht op de 
bestudering van tegelvondsten en in-situensembles van de 
middeleeuwen tot en met de 18e eeuw.3 De kennis beperkte 
zich daardoor vooral tot middeleeuwse loodglazuurtegels, 
Antwerpse majolicategels, tinglazuurtegels in Delftse stijl 
en West-Vlaamse haardtegels. De ‘moderne’ industriële 
tegel bleef daarbij zo goed als totaal buiten beschouwing. 
Enkel over zeer belangrijke producenten als Boch Frères La 
Louvière, Gilliot Hemiksem en de Céramiques Décoratives 
de Hasselt, over het kleine glas- en keramiekatelier Charlier 
uit Leuven of de vloertegelfabrieken uit de regio Chimay 
werd waardevol deelonderzoek verricht. Slechts zeer uitzon-
derlijk werden betegelde interieurs of exterieurs bestudeerd 
en ook in de vele studies over kunstenaars en keramisten 
werd slechts uitzonderlijk aandacht besteed aan hun tegel-
productie en -ontwerpen. Globale studies of syntheses met 
oog voor technische, sociaaleconomische, functionele en 
artistieke aspecten en met oog voor erfgoedwaarde en on-
derhouds- en restauratieaspecten ontbraken echter lang. 
Wel leverde de toen nog jonge discipline van de industriële 
archeologie in de late jaren 1980 op dit specifieke terrein en-
kele onderzoeksaanzetten.4

Van lokaal erfgoedonderzoek naar internatio-
nale erkenning

In deze context startte mijn eigen studie van de industriële 
Belgische tegel eerder toevallig. Het begon in 1990 in het 
kader van een kunsthistorische en materiaal-technische stu-
die van de wintertuin in het Instituut van de Ursulinen in 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver.5 Het eerste bescheiden onderzoek 

naar de producenten van vloer- en wandtegels op deze site 
leidde, na een bezoek van de Nederlandse tegelspecialisten 
ir. Bart Verbrugge en Henk Nijenhuis, tot een diepgaandere 
vervolgstudie en een boek.6

Sindsdien liet het onderwerp mij – germanist van opleiding 
– niet meer los, sterk gestimuleerd door een aanhoudende 
stroom van vragen, zowel van eigenaars, architecten en ge-
specialiseerde studiebureaus als van diverse openbare bestu-
ren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en niet in het minst 
ook door deze van gespecialiseerde musea en instellingen en 
onderzoekers uit binnen- en buitenland. Het verbaasde en 
maakte me blij bezig te kunnen zijn met een studieonder-
werp dat maatschappelijk relevant bleek.7 Tijdens de voorbije 
20 jaar kreeg ik verder diverse keren de kans om de Belgische 
tegel uit de 19e en 20e eeuw bij een breder en ook internati-
onaal publiek te introduceren via – telkens verrassend suc-
cesvolle – overzichtstentoonstellingen8 en een veelheid aan 
lezingen, presentaties en gastcolleges in binnen- en buiten-
land. De bewustwording van vakkringen en het grote publiek 
rond de problematiek van inventarisering, behoud, onder-
houd en restauratie van tegelrealisaties, zowel in situ als in 
een museale context, is mede daardoor de laatste jaren sterk 
toegenomen. Zelf leverde ik – soms in samenwerking met 
andere specialisten – diverse bijdragen over de problematiek 
van gevelbekledingen, keramische en cementtegelvloeren 
en het onderhoud ervan en over succesvol uitgevoerde res-
tauratieprojecten. Verder zijn er binnen de drie opleidingen 
keramiekrestauratie van ons land – in Antwerpen, Brussel en 
Luik – en in de opleiding monumentenzorg in Antwerpen 
vanaf 2001 geregeld scripties gemaakt die door de koppeling 
aan concreet praktijkwerk tot een sterke kennistoename over 
restauratiemogelijkheden hebben geleid. 

Gered door de lokale erfgoedgemeenschap 

Zowat elke Portugees is zich bewust van het belangrijke te-
gelerfgoed in het land en fier op de collectie van zijn nati-
onaal tegelmuseum in Lissabon. Ook in Groot-Brittannië 
(Jackfield/Stoke-on-Trent), Nederland (Otterlo) en Duitsland 
(Boizenburg) zijn er breed georiënteerde en vrij goed be-
zochte tegelmusea en in andere landen, zoals Spanje (Onda 
en Manises) en Frankrijk (Devres en Romorantin) zijn er door 
lokale besturen diverse musea opgebouwd rond de plaatse-
lijke tegelproductie. Dat laatste is gelukkig ook in Vlaanderen 
het geval sinds de oprichting in 1988 van het toenmalige 
Roelantsmuseum – in 2009 omgedoopt tot Gilliot & Roelants 
Tegelmuseum – in Hemiksem.9 Dit gemeentelijke mu-

Wand- en vloerbetegelingen in interieurs of tegeltoepassingen in gevels uit de 
19e en 20e eeuw kregen in het verleden – ook in officiële inventarisbeschrijvingen 
van monumenten1 – doorgaans weinig aandacht. Dit is niet zo verwonderlijk. Al 
van bij de start van de industriële productie is er namelijk onduidelijkheid over 
de status van industrieel vervaardigde objecten. Kunnen dergelijke voorwerpen 
wel artistieke of andere kwaliteiten hebben? Bij tegels bleek het zeer lang on-
mogelijk om er meer in te zien dan een oninteressant seriematig vervaardigd 
bouwmateriaal, zelfs als het ging om producten van toonaangevende keramiek-
bedrijven naar ontwerpen van gerenommeerde architecten of kunstenaars.

 ■ Deel van een tegellambrisering van Gilliot & Cie, ca. 1911 ontwor-
pen door H. Bonnerot voor toepassing in vishandels. Collectie 
Roberto Pozzo. © Koning Boudewijnstichting 
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seum kwam tot stand op initiatief van de lokale heemkring 
Heymissen en enkele oud-werknemers van de kort daarvoor 
definitief stilgelegde N.V. Sphinx-Hemiksem, een voort-
zetting van de over heel de wereld bekende Manufactures 
Ceramiques d’Hemixem, Gilliot & Cie, lange tijd de groot-
ste en modernste tegelfabriek van het Europese vasteland. 

Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum toont vandaag in drie 
zalen van de historische Sint-Bernardusabdij een schit-
terende collectie van keramische tegelpanelen samen met 
unieke industriële erfgoedobjecten uit de Gilliotfabriek. Een 
belangrijk deel van de tegeltableaus is afkomstig uit de vroe-
gere toonzaal. Deze stukken van uitzonderlijke kwaliteit zijn 
vaak in moeilijke omstandigheden door gepassioneerde vrij-
willigers, tegel per tegel, van de muren van de oude fabriek 
verwijderd en zorgvuldig opnieuw samengesteld. Het resul-
taat is een waar feest voor het oog.

Van bij de opstart van het museum kon men rekenen op de 
steun van de heemkring en de enthousiaste inzet van vrij-
willigers voor toezicht en groepsrondleidingen. In de loop 
der jaren is daardoor een kerngroep van ervaren gidsen 
ontstaan die een geleid bezoek tot een bijzondere ervaring 

maken. Om het museum en de waardevolle tegelcollec-
tie op een publieksvriendelijke manier meer bekendheid 
te geven, heeft het museum zeer geregeld geparticipeerd 
aan de Open Monumentendag en Erfgoeddag, net als aan 
bovenlokale initiatieven in de Rupelstreek. Daarnaast is 
in 2007 gestart met de organisatie op de derde zondag van 
juni van een jaarlijkse Gilliotmarkt.10 De verschillende acti-
viteiten op die dag, gaande van een lezing en de presentatie 
van nieuwe aanwinsten en initiatieven, een gratis tegel-
taxatie en restauratie-adviesuurtje tot een tegel(ruil)beurs 
bedienen zowel inwoners als liefhebbers uit de brede erf-
goedgemeenschap. De markt is ook een ontmoetingsdag 
voor ex-werknemers om herinneringen op te halen en om 
met de tegelliefhebbers hun verhalen te delen. Deze aan-
trekkelijke, want gevarieerde formule vindt elk jaar steeds 
meer aansluiting bij de inwoners en liefhebbers en zorgt 
voor animo én herkenning van het erfgoed bij het publiek.  

Geregeld worden ook bijzondere initiatieven genomen. Zo 
is in 2014 een themaroute uitgewerkt – De Gilliotroute: op 
stap langs tegels met wereldfaam beschikbaar als brochure en 
onlinepublicatie11 – die de wandelaar of fietser leidt langs 
restanten en getuigenissen van de succesvolle lokale tegel-
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 ■ Foto links: de studie van Mario Baeck van 
tegels begon in 1990, met de ingelegde 
vloertegels van de Céramique Nationale 
de Welckenraedt in de wintertuin en de La 
Fontaine-refter van het Ursulineninstituut 
in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. © Mario Baeck

 ■ Foto rechts: een van de topstukken van 
het tegelmuseum in Hemiksem is het 
paneel Mercurius naar ontwerp van Joseph 
Roelants voor de Wereldtentoonstelling van 
1935 in Brussel. © Mario Baeck

Scan de afbeelding 
met de ErfgoedApp 
(cf. p. 3): struin door de 
schitterende collectie.
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productie. De voorbije jaren investeerde het museum in 
nauwe samenwerking met de cultuurdienst en studenten 
van de Karel de Grote Hogeschool ook in twee mondelinge 
geschiedenistrajecten om ex-werknemers van de fabriek aan 
het woord te laten. De beide filmclips geven een bijzondere 
inkijk in de fabrieksgeschiedenis, met onder meer pakkende 
getuigenissen over de definitieve sluiting van de fabriek. Ook 
werd een app ontwikkeld die op een eigentijdse manier toe-
lichting geeft bij de topstukken uit de collectie. Er was ook 
samenwerking met DBSO Provinciaal Technisch Onderwijs 
Boom rond de restauratie en opstelling van een historische 
tegelpers, en momenteel wordt de montage van de door hen 
gerestaureerde monumentale kleibreekmolen voorbereid.

De Pozzocollectie, een referentiecollectie voor 
de Belgische tegelproductie

In 1968 kwam Roberto Pozzo als Italiaan in Leuven sociolo-
gie studeren. Hij bleef hier uiteindelijk 33 jaar. Algauw werd 
hij gegrepen door de esthetiek, de techniek en het vakman-
schap van de Belgische keramische wandtegel. Het begon 
met de aankoop van een paar tegels op rommelmarkten in 

de jaren 1970. Uiteindelijk werd het een indrukwekkende 
collectie van meer dan negenduizend tegels, die alles samen 
zowat vier ton weegt. De ‘Pozzocollectie’ is uitzonderlijk 
door haar indrukwekkende omvang, haar diversiteit en kwa-
liteit. De Belgische productie vindt er haar plaats binnen een 
ruime selectie van wandtegels uit alle belangrijke Europese 
landen, Japan, India en de Verenigde Staten. Daarmee is ze 
uitgegroeid tot dé referentieverzameling van Belgische kera-
mische wandtegels. Geen enkel Belgisch museum beschikt 
immers over een vergelijkbare collectie. 

Om het behoud van de collectie te verzekeren en om de 
tegels voor het grote publiek toegankelijk te maken, 
schonk Roberto Pozzo ze op 10 oktober 2016 aan de Koning 
Boudewijnstichting, die ze zelf op 23 november 2016 in be-
heer gaf aan het Gilliot & Roelants Tegelmuseum, het enige 
gespecialiseerde tegelmuseum in België. Ondertussen is de 
collectie voor iedereen toegankelijk via een collectiewebsite 
raadpleegbaar in vier talen – Nederlands, Frans, Duits en 
Engels12 en met in de eerste twee maanden van de monito-
ring via Google Analytics al 30 % buitenlandse unieke bezoe-
kers, ook een duidelijk teken dat dit industrieel en artistiek 
erfgoed een breed internationaal publiek kan boeien. Achter 
de schermen wordt overigens hard gewerkt aan een ruimere 
beschrijving van elk object, maar gezien de omvang van de 
collectie vraagt dit nog heel wat tijd.

Op weg naar een Belgisch tegelmuseum?

Om beide collecties – de Gilliot- en de Pozzocollectie – in lijn 
met de jaar na jaar groeiende publieksbelangstelling voor 
het museum en na het grote en ook internationale succes 
van een kleine Pozzotegelpresentatie dit jaar op de BRAFA-
antiekbeurs – duurzaam te valoriseren, wil het museum in 
samenwerking met de Koning Boudewijnstichting de muse-
umwerking professionaliseren en het museum ook ruimte-
lijk uitbouwen. Zo wordt een permanente presentatie van een 
deel van de Pozzocollectie mogelijk en komt een infrastruc-
tuur ter beschikking voor het realiseren van wisseltentoon-
stellingen. Daartoe is bij de Vlaamse Gemeenschap in het 
kader van het transitiereglement voor de subsidiëring van 
culturele projecten met een bovenlokale uitstraling het pro-
ject Glazed Elegance-Verglaasde elegantie ingediend, dat onder-
tussen ook is goedgekeurd en loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 
2019. Het project brengt intergemeentelijke samenwerking, 
ondersteuning vanuit de Koning Boudewijnstichting op vlak 
van erfgoedwerking en privésponsoring samen. Opzet van 
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immers over een vergelijkbare collectie.  
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het project is om te komen tot een professionelere en actie-
vere museumwerking. Daartoe zal onder meer een degelijk 
juridisch statuut voor het gemeentelijk museum worden 
uitgewerkt, ter vervanging van de huidige beheersstructuur 
(een door de gemeenteraad gecontroleerde feitelijke vereni-
ging), zullen de openingstijden worden verruimd (nu enkel 
toegankelijk op zondagen), zal een aangepaste marketing en 
toeristische promotie van het museum worden ontwikkeld 
in samenwerking met Toerisme Rupelstreek en zal de digi-

tale zichtbaarheid van het museum en zijn collectie verder 
geoptimaliseerd worden. In een latere fase kan gedacht wor-
den aan publieksprojecten rond tegelerfgoed, zoals deze in 
Groot-Brittannië13, Spanje14, Portugal15 of Nederland16. Ten 
slotte zal op korte termijn een ruimtelijke uitbreiding van 
het huidige museum worden gerealiseerd door de integratie 
van enkele aanpalende ruimten. Door dit alles kan het mu-
seum zich ongetwijfeld een steviger basis verwerven en zich 
toekomstgericht ontwikkelen.

Mario Baeck (°1958 Waasmunster), licentiaat Germaanse filologie en doctor in de kunstweten-
schappen UGent, is wetenschappelijk adviseur van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum 
in Hemiksem, bestuurslid van vzw ETWIE en secretaris van de lokale erfgoedvereniging 
vzw Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap in O.-L.-V.-Waver. Hij publiceert over 
zeer diverse onderwerpen op het gebied van literatuur, (kunst)geschiedenis, erfgoed- en 
monumentenzorg.

1. In de officiële beschrijving van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in de online 
Inventaris Onroerend Erfgoed wordt geen melding gemaakt van de nochtans zeer bijzondere 
en kunsthistorisch interessante neogotische vloeren in de diverse kranskapellen. Zie: https://
inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/4092 [geraadpleegd 1.08.2018].

2. Zie E. KolDEWEij (RED.), Over de vloer. Met voeten getreden erfgoed. Zwolle, Uitgeverij Waanders, 
2008, p.8: “Er is geen gebouw zonder vloer. Niets lijkt vanzelfsprekender. Desondanks blijkt 
het met voeten getreden erfgoed.”

3. Het beste, weliswaar beknopte maar zeer goed gedocumenteerde overzicht van de evolutie 
van de Belgische tegel vanaf de middeleeuwen tot de jaren 1900 is terug te vinden in: J. 
HElbig, ‘Ancienne céramique de carrelage et de revêtement en Belgique’, in: Revue belge 
d’archéologie et d’histoire de l’art : Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, jrg. 
XXII, 1953, p. 219-240. Helbig stelde ook een bibliografie samen met een overzicht van de 
belangrijkste publicaties over Belgische tegels, met name p. 58-60 van: J. HElbig, ‘Wat weten 
wij over de Belgische keramiek, het gebruiks- en sier-aardewerk uit ons land?’, in: Ons Heem, 
jrg. 10, 1952, nr. 3-4, p. 53-72.

4. R. baEtEns (RED.), Industriële revoluties in de provincie Antwerpen. Antwerpen-Weesp, 1987, met 
hoofdstuk ‘De Kleinijverheid en aanverwante bedrijven’; a. lintERs, De wortels van Flanders 
Technology. Industrieel erfgoed. Industriële archeologie in Vlaanderen. Leuven, Uitgeverij Kritak, 
1987.

5. M. baEcK, De wintertuin van het Instituut der Religieuzen Ursulinen te O.-L.-V.-Waver. O.-L.-V.-
Waver, vzw Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap, 1993 (Mededelingen V).

6. Wat aanvankelijk bedoeld was als een korte bijdrage voor het tijdschrift Tegel, uitgegeven 
door de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum in Otterlo, groeide onverwacht uit tot 
het boek: M. baEcK & b. VERbRuggE, De Belgische Art Nouveau en Art Deco wandtegels 1880-1940. 

Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen, 
(M&L-cahier, 3), 1996.

7. Bewust van de vele lacunes in het in 1996 gepubliceerde onderzoek, heb ik in de jaren 
die volgden diverse deelaspecten verder onderzocht, wat leidde tot een 80-tal kleinere 
publicaties, een aantal syntheseteksten in het Nederlands, het Frans, Engels en Duits en in 
2015 uiteindelijk ook in een doctoraat aan de Universiteit Gent, onder leiding van prof. Dr. 
Anna Bergmans. Zie voor een beperkt overzicht en een aantal digitale versies van boeken, 
bijdragen artikelen, presentaties en georganiseerde tentoonstellingen: https://independent.
academia.edu/MarioBaeck. Zie ook: M. baEcK, De schoonheid van het materiaal. Ontwikkeling van 
de Belgische industriële tegel (1840-1980) in een Europese context. Proefschrift voorgelegd tot het 
bekomen van de graad van Doctor in de kunstwetenschappen. Universiteit Gent, S.l., eigen 
beheer, 2015, XII + 588 p., ill., niet in de handel.

8. Met name ‘Industrial Tiles. Industrielle Fliesen. Industriële Tegels. Carreaux Industriels 
1840-1940’, in Boizenburg (D), Hasselt, Otterlo (NL) & Stoke-on-Trent (UK) in 2004-2005, 
‘Belgische Jugendstilpracht auf Fliesen’, in Erstes Deutsches Fliesenmuseum Boizenburg, 
2011-2012; ‘Gevloerd en betegeld’, in MIAT Gent, 2012-2013 en ‘Splendeurs domestiques’ in 
Musée de la céramique Andenne, 2013-2014.

9. Zie: http://gilliottegelmuseum.be

10. Een samenwerking tussen het museumbestuur, de intergemeentelijke cultuurdienst 
Ivebica Hemiksem Schelle Niel en de heemkring Heymissen, ondersteund door Toerisme 
Rupelstreek.

11. Zie: https://hemiksem.be/content/media/995/Gilliotroute.pdf 

12. Zie: http://pozzo.collectiekbs.be

13. Cfr. Potteries Tile Trail, Stoke-on-trent: https://ceramiccitystories.info/potteries-tile-trail

14. Cfr. El mosaic del meu barrio, Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarce-
lona/mosaics

15. Cfr. Rede Azulejo, Portugal: http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/imovel_pesquisa.aspx

16. Cfr. Tegels op locatie, Vrienden Nederlands Tegelmuseum Otterlo: https://vriendenneder-
landstegelmuseum.nl/onderzoek/tegels-op-locatie

 ■ Een selectie uit de Pozzocollectie vormde onverwacht een succesvolle blikvanger op de stand van de Koning Boudewijnstichting tijdens de BRAFA-
beurs in 2018. © Koning Boudewijnstichting
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