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TEGELS UIT KASTEEL GALLIFORT 
 Caignie Frans en Geyskens Leon 1 

1. Caignie Frans, specialist majolicategels, 

vrijwilliger-onderzoeker bij de dienst  Ar-

cheologie van de stad Antwerpen.  

Geyskens Leon, specialist majolica en   

inlegtegels, vrijwilliger-onderzoeker bij de 

dienst Archeologie van de stad pen. 

2. Peeters 1974. 

3. Paredis 1971. 

4. Peeters 1974; Peeters 1978. 

maart 2010    

Inlegtegels kennen vanaf de 13de eeuw een groot succes bij de deco-

ratie van vloeren in kastelen, kerken en kloosters. Als vloertegels 

kennen ze nog een late bloeiperiode tussen 1540 en 1580.  

In een vierkante plak roodbakkende klei werd met behulp van een stempel een 

motief ingedrukt. Deze indruk werd opgevuld met witbakkende klei of slib, 

daarna gedroogd, geglazuurd en in de oven gebakken. 

Bij de inlegtegels op Gallifort worden twee types waargenomen, die 

beide spreuktegels zijn: 

1. alle dinc heeft siinen tiit  

2. die tiit is cort ï die doot is snel ï wacht u va sonde ï so doedi wel 

De inlegtegels 
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1.  inlegtegels met de spreuk ALLE DINC HEEFT SIINEN TIIT en het vuurslag symbool 

De twee behoorlijk grote fragmenten 

G.65.71 en G.66.71 zijn duidelijk met twee 

verschillende stempels gemaakt. Gemeen-

schappelijk kenmerk is het nagelgaatje in 

het midden van de tegels. Meestal vindt 

men deze alleen in de hoeken. 

 

 

In het pottenbakkersatelier van Pauwels 

Janssen aan de Sint-Jansvliet in Antwerpen 

werd een misbaksel van dit tegeltype gevon-

den. Pauwels werkte hier van 1560 tot 

15775, maar was al in 1550 te Antwerpen 

gekend.  

 

 

De tekst is een Bijbelcitaat (Ecclesiastes, 3, 

1). Het feit dat men in de tweede helft van 

de 16de eeuw teruggrijpt naar een Bourgon-

disch symbool - en dit samen met de tekst - 

geeft deze tegels wel een heel speciale bete-

kenis: ñvroeger was alles beter, en deze 

barre tijden (godsdienstvervolging é) zullen 

ook wel voorbijgaanò.  

Fig.1: spreuktegel type 1, óalle dinc heeft siinen tiitô, inv. nr. G.65.71 en G.66.71. Decorontwerp spreuktegel type 1  

(tekening Leon Geyskens).  

5. Dumortier en Oost 1989. 
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2.  inlegtegels met de spreuk  

     DIE TIIT IS CORT (vers 1) - DIE DOOT IS SNEL (vers 2) - WACHT U VA SONDE (vers 3) - SO DOEDI WEL (vers 4) 

Deze tegels komen voor met de verzen 1 en 

3, ofwel met de verzen 2 en 4.  

Tot hiertoe is er een viertal stempels bekend 

die lichtjes van elkaar afwijken.  

Alle vier deze types komen in Antwerpen 

voor, wat een argument vormt om deze stad 

als productiecentrum te beschouwen.  

 

Fragment G67.71 met de leesbare letters é

SOE Dé en G999.72.14 met éSOEé beho-

ren tot het type met de verzen 2 en 4.  

Fig. 2: spreuktegel type 2, verzen 2 & 4: ódie doot is snel ï soe doedi welô,  

inv. nr. G67.71 en G999.72.14. 

Decorontwerp spreuktegel type 2, verzen 2 & 4  

(tekening Leon Geyskens).  
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Het door G. Paredis afgebeelde fragment 

G6871 met de letters ...WACHTé is duidelijk 

van het type met de verzen 1 en 3, evenals 

de fragmenten G.832.76 met éVA Sé en 

G9971.1 met éU VA SONé éDIE TIITé  

Fig. 3: spreuktegel type 2, verzen 1 & 3:  ódie tijt is cort - wacht u v¨ sondeô, inv. nr. G6871, G.832.76 en G9971.1. 

Decorontwerp spreuktegel type 2, verzen 1 & 3 (tekening Leon Geyskens).  
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De twee andere fragmenten, G.833.76 en G9971.2, zijn te klein om er meer over te kunnen zeggen. 

Fig. 4: spreuktegel type 2:  

inv. nr. G.833.76 en G9971.2.  

Alle archeologische en bekende historische gegevens die tot hiertoe beschikbaar zijn, wijzen op 

een productie tussen 1540 en 1580, en zeker van 1560 tot 1577. 6 

Decor 
Inventaris 

nr. 
Vondst-
datum 

Vondstplaats 
Compleet-
heid % 

Breedte 
in mm 

Hoogte 
in mm 

Dikte  
in mm 

Spreuktegel type 1 
alle dinc heeft siinen 
tiit 

G.65.71 1971 vak A11, slotgracht 50-75 122 140 25,5 

G.66.71 1971 vak C14, tweede  
waterput 

25 100 96 25,0 

Spreuktegel, type 2, 
verzen 1 & 3 
die tijt is cort -  
wacht u v¨ sonde 

G6871 1971 vak D14, afvalkuil 10 49 48 21,5 

G.832.76 1976 vak C14, afvalkuil 25 130 72 23,5 

G9971.1 1971 vak A11, slotgracht 25 126 107 22,0 

Spreuktegel, type 2, 
verzen 2 & 4 
die doot is snel ï 
soe doedi wel 

G67.71 1971 vak A11, slotgracht 25-50 97 89 23,5 

G999.72.14 1972 vak D14, afvalkuil <10 84 37 23,5 

Spreuktegel, type 2 G.833.76 1976 vak C14, afvalkuil <25 91 40,5 24,5 

G9971.2 1971 vak 11, slotgracht <10 64 40 22,0 

6. Geyskens 2010, in voorbereiding. 

Vondstplaatsen van inlegtegels op de site en hun tegelkenmerken 
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De belangrijkste vondst in de groep majoli-

categels betreft een tegel van het zoge-

naamde Herkerode-type. Deze tegel betrekt 

zijn naam door het feit dat in het hoogkoor 

van de kerk van de abdij van Herkenrode 

(Kuringen, bij Hasselt) zeskante tegels met 

identiek decor hebben gelegen. De composi-

tie van die vloer bestond uit telkens een 

vierkante tegel met een centraal ornamen-

taal of figuratief decor (personenbustes, die-

ren, rozetten, enz.) waarrond vier zeskante 

tegels van dit type werden gelegd, die aldus 

een achthoekig tegelpatroon vormden.  

 

 

Het decor op deze zeskante tegel is zeer ka-

rakteristiek. Vanaf de onderrand vertrekt 

een rank uit een kelk van gekleurde blaadjes 

in een cirkelboog naar omhoog.  

Op het halve Gallifort exemplaar is nog net 

een stukje groen van dit basiselement zicht-

baar. 

Op halve tegelhoogte vertakt de rank zich 

bij een knooppunt van gekleurde blaadjes in 

twee grote ranken die in een brede cirkel 

symmetrisch naar links en naar rechts om-

buigen langsheen de tegelranden om in bei-

de tegelhelften te eindigen in een kleurrijke 

gestileerde bloem of vrucht. De ranken zijn 

aan weerszijden geflankeerd door kleinere 

krullende spiraaltjes. Vanuit het centrale 

knooppunt schiet tevens een 

die eindigt in een gestileerde bloemknop.  

 

Het allereerst zou de term majolica gebruikt zijn om het glanzend de-

cor op het aardewerk aan te duiden dat in de 15de eeuw in Itali± werd 

ingevoerd vanuit Spanje. Dat de term verwijst naar de toenmalige 

overslaghaven van dit geglazuurd aardewerk op het eiland Mallorca 

wordt algemeen aangenomen, hoewel toch door enkele Spaanse au-

teurs in twijfel getrokken. Volgens deze onderzoekers zou het woord 

afgeleid zijn van de term óobra Mallicaô die het type faience aanduidde 

dat in Malaga geproduceerd werd. In onze tijd verwijst de term naar 

aardewerk dat met een basislaag van tinoxide helder wit en ondoor-

zichtig is gemaakt. Deze glazuurlaag is zeer geschikt als ondergrond 

voor een beschildering met andere kleurgevende metaaloxides die 

met het tinoxide in de oven versmelten tot een hevig polychroom de-

cor.  

 

De majolicaproductie valt uiteen in twee categorie±n, het gebruiks- 

en sieraardewerk en de tegelproductie. Op de kasteelsite van Gallifort 

werden 29 fragmenten van majolicategels aangetroffen. Die behoren 

tot zes verschillende decorgroepen.  

1. Herkenrode zeskante vloertegel 

Fig. 5: Herkenrode tegel, inv. nr. G064.71.  

De majolicategels 
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Naast de Herkenrode vloer werd deze deco-

ratievorm nog aangetroffen op zeskante 

vloertegels in F¯re-en-Tardenois (Frankrijk) 

en in Anjum (Friesland). De drie realisaties 

onderscheiden zich van elkaar door de posi-

tionering van de ranken ten opzichte van de 

tegelranden. Bij het Gallifort fragment liggen 

die volledig binnen het tegelvlak, wat een 

kenmerk is voor de tegels uit de Herkenrode 

abdij. Typisch voor de Herkenrode tegels is 

ook de spiraalvormige straal tussen de 

bloemblaadjes.  

 

De productie van de Herkenrode vloer is ge-

kend dank zij het besteldocument van abdis 

Mechtilde de Lexhy, gedateerd 1532, dat is 

bewaard gebleven in de archieven van de  

abdij van Averbode. Hierin werd een zekere 

Peter Frans, genaamd van Venedigen. Lange 

tijd werd gedacht dat hij de majolicabakker 

was die deze vloer heeft geproduceerd.  

Archivalisch onderzoek heeft echter uitgewe-

zen dat Peter Frans van beroep scharlaeken-

verwer was en slechts als tussenpersoon is 

opgetreden voor de abdis en het majolica-

atelier Den Salm in de Kammenstraat te 

Antwerpen. Dit atelier was in 1520 opgericht 

door de Italiaan Guido di Savino, alias Guido 

Andries, die samen met zijn vijf zonen de 

grondleggers zijn van de Antwerpse majolica

-industrie in de 16de eeuw. 7  

 

De vondst op Gallifort is zeer interessant 

door het feit dat dit het enige exemplaar 

zeskante Herkenrode tegel is dat is aange-

troffen buiten de abdijsite van Herkenrode.  

 

 

 

 

 

 

Samen met een boordtegel met identiek de-

cor, gevonden op de abdijsite Ter Duinen in 

Koksijde 8, levert deze vondst op Gallifort 

het bewijs dat het atelier Den Salm dit type 

tegel met dit decor niet enkel voor de abdij 

van Herkenrode heeft geproduceerd. Daar-

enboven blijkt nu ook dat dit Herkenrode 

model gedurende een langere periode is ge-

produceerd, zeker tot 1542-43, de bouw-

periode van het kasteel op Gallifort.  

Voor de Herkenrode tegel staat de productie 

 

7. Dumortier 2002.   8.  Caignie 2006, p. 249.  
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8 9.  Mees 1997, p. 286.  10. Pluis 1997, A.01.30.16.   

2. Zevenpas-decor gevuld met palmetten 

Fig. 6: zevenpas decor, inv. nr. 750498 en  

zevenpas decorschema. 10 

Een tweede unicum voor Antwerpen, aange-

troffen op de Gallifort site, betreft een halve 

tegel met een asymmetrisch motief als de-

cor: een zevenpas gevuld met palmetten en 

bladeren, bruin beschaduwd en gespaard uit 

het geel. Het uit het blauw gespaard hoek-

motief met gestileerde bladeren vormt met 

de aanliggende tegels een nieuw ornament 

in vierpas.  

 

 

 

 

 

Op een veld van vier tegels komt het globale 

decoratieschema duidelijker tot uiting. 9 Dit 

type decor leunt nauw aan bij een decoratie-

stijl van cirkels, bogen en andere geometri-

sche figuren die gevuld zijn met een palmet-

tendecor, dat typisch is voor en veelvuldig 

voorkomt op Antwerpse majolicategels uit 

de tweede helft van de 16de eeuw. Als pro-

ductieperiode wordt een tijdspanne van 

1580 tot 1600 aangenomen. De tegel is in 

deze periode niet meer als vloertegel be-

doeld, wel als wandtegel.  

 

 

In Nederlandse verzamelingen bevinden zich 

nog enkele gave exemplaren, die waar-

schijnlijk toch in Antwerpen geproduceerd 

zijn. De herkomst van deze verzamelstukken 

is veelal onbekend. De herkomst van het 

Gallifort exemplaar daarentegen is, door zijn 

archeologische documentatie, onbetwist-

baar. Het betreft een oppervlaktevondst op 

de locatie "hoeve Gallifort" die wel aansluit 

bij het kasteel, maar aanpalend ligt en niet 

op de kasteelsite. Mogelijk betreft het recu-

peratiemateriaal uit het kasteel dat her-

bruikt is in de aanpalende boerderij.  
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9 11. Caignie, april 2009.  

3. Parelrand friestegel 

Nog steeds uit de productieperiode 1580-

1600 dateert een randtegel die onmiddellijk 

opvalt door zijn afboordende parelstroken. 

De tegel heeft als centraal decor een palmet 

ingesloten in een vierpas en op de zijranden 

een halve diamantkop. Meerdere tegels 

naast elkaar vormen een fries van opeenvol-

gende vierpassen en diamanten, boven en 

onder afgeboord met een parelrand die is 

samengesteld uit reeksen van drie gekloven 

parels gescheiden door een soort parelstaaf.  

 

Niet enkel de parelrand is kenmerkend voor 

Antwerpse majolicategels, ook de brede 

donkerblauwe zoom aan de tegelrand is ty-

pisch Antwerps. Die zoom hebben we reeds 

ontmoet bij de Herkenrode tegel (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

Op Gallifort werden in totaal 12 fragmenten 

van dit type tegel opgegraven waarvan er 

slechts twee op elkaar aansluiten. Mogelijk 

bezitten we dus fragmenten van 11 verschil-

lende tegels.  

 

Op nog enkele andere plaatsen in de stad 

Antwerpen werden dergelijke tegels aange-

troffen, waaronder een collectie van 18 

stuks in Museum Plantin-Moretus. Tot die 

collectie behoren ook twee hoektegels met 

dit ñparelrand-vierpas-diamantkopò-decor, 

wat erop wijst dat dit tegeltype niet enkel 

bedoeld was als tegelfries of als muurplint, 

maar ook als kader rondom een ander tegel-

vlak. In Museum Plantin-Moretus vermoeden 

we dat dit centraal tegelvlak een tegelta-

bleau was van drie tegels hoog op vier 

breed. 11 In de Gallifort collectie zijn er ech-

ter geen aanwijzingen voor het bestaan van 

een tegeltableau. 

 

 

Bij wijze van documentatie worden hierna 

de overige 11 fragmenten met ñparelrand-

vierpas-diamantkopò afgebeeld.  

Fig.7: gereconstrueerde tegel met ñparelrand-vierpas-diamantkopò-decor   

op basis van een fragment, inv. nr. G376.72.  

Enkel de hoek linksonder is origineel.   
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inv. nr. G294.72  inv. nr. G999.72.01  inv. nr. G999.72.10  inv. nr. G999.72.07  inv. nr. G999.72.08  inv. nr. G999.72.09  

inv. nr.  

G999.72.11  
inv. nr. 

G999.99.01  
inv. nr.  

G999.72.12 + G019.71  
inv. nr. G999.72.13  
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en plaatsing in het kasteel in de periode 

1542-1543 zo goed als vast.  

Het tweede en derde tegeltype is meer dan 

waarschijnlijk geproduceerd en in het kas-

teel aangebracht v··r de vernieling ervan in 

1585.  

Maar blijkbaar is een gedeelte van het kas-

teel in het begin van de 17de eeuw herbouwd 

- 1614 wordt aangegeven als vermoedelijke 

aanvangsdatum van de bouwwerken. Het is 

dan ook min of meer logisch dat zich in de 

archeologische resten van deze bouwfase te-

gelresten bevinden die uit die periode date-

ren. Dit is het geval voor de drie volgende 

tegeltypes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: de gereconstrueerde Gallifort randtegel G376.72  

(eenmaal horizontaal geplaatst en eenmaal vertikaal gewenteld),  

met elkaar verbonden door een hoektegel uit de collectie van Museum Plantin-Moretus,  

aangesloten op de hoektegel van een tegeltableau eveneens uit Museum Plantin-Moretus.  


