
Van de Conservator 

Baardig steengoed 

Een van de leukste archeologische objecten uit onze collectie betreft  

de z.g. “baardmankruiken”. Telkens als ik de vitrine met deze voorwerpen 

schoonmaak, kan ik een glimlach niet onderdrukken bij het aanschouwen 

van hun gezichtsuitdrukking. 

 

Ik krijg ook regelmatig vragen van bezoekers over de betekenis van die gezichten 

op deze kruiken van steengoed. 

 

Baardmankruiken zijn genoemd naar het bebaarde gezicht op de hals van de kruik. In vroeger eeuwen waren ze 

zeer populair, vooral als bierkruik. Dit blijkt onder meer uit de vele archeologische vondsten en uit 

afbeeldingen op 16e en 17e eeuwse schilderijen met taferelen van feesten en maaltijden. 

Deze steengoed kruiken komen uit de bekende Rijnlandse productieplaatsen Keulen, Frechen, Siegburg en 

Aken  

Elk productiecentrum vervaardigde een bepaald type kruik, die qua vorm en decoratie kon verschillen. De 

kruik, was in die tijd een belangrijk exportartikel, ook naar ons land.1 

De betekenis die werd toegeschreven aan het gezicht op de hals van de kruik heeft door de eeuwen heen 

gewisseld. We kennen bijvoorbeeld de beeltenis van de Spaanse landvoogd hertog van Alva, van keizer Karel de 

Grote en Christus, maar ook van zogenaamde “wilde mannen” met woeste koppen, als scherts tegen 

drankmisbruik en tegen de katholieke bisschoppen, ten tijde van de Reformatie. 

 De gezichten op de baardmankruiken werden gemaakt met een mal, die werd aangebracht op de hals van de 

kan tegenover het oor. De intensiteit van baard, snor, wenkbrauwen en expressie van ogen kan hierbij sterk 

variëren. Verder werden vaak decoraties op de buik aangebracht, zoals acanthusblaadjes en medaillons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgeloof in de 16e en 17e eeuw 

Bij archeologische opgravingen in Engeland zijn baardmankruiken met een wel zeer opvallende inhoud 

gevonden: witch-bottles, afgesloten met een kurk of loden stop. Daarin vond men urine, menselijk haar en 

nagelknipsels. Ook koperen naalden, ijzeren spijkers en gebogen spelden. Deze heksenflessen werden gebruikt 

om hekserij te bezweren: hetzij door de fles in het vuur te verhitten, hetzij door deze te begraven of weg te 

gooien. Dat staat beschreven in een 17e eeuwse Engelse publicatie.2 In Nederland en Duitsland waren in 

                          Baardmannen foto Aad Hendriks, Nijmegen 

Ben Teubner 



vroeger stadium al voorbeelden bekend van het begraven van potten en kruiken onder drempels of haarden en 

de daarmee verbonden magie.  

Witte wieven in het veen 

In noordoost Nederland zijn diverse baardmankruiken gevonden die in veengrond begraven waren. Tijdens de 

Middeleeuwen was het veen dè plek waar witte wieven huisden.3  

 Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of er een verband gelegd kan worden tussen deze plek des onheils 

(veengrond) en de aanwezigheid van baardmankruiken als middel tegen toverij. Vooral het type baardmankruik 

uit Frechen blijkt uitverkoren te zijn om als heksenfles te dienen: uitwaaierende baard, rechte snor, ogen met 

pupillen, geprononceerde wenkbrauwen en op de buik een medaillon gevuld met rozet.4 
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1 Steengoed is gemaakt van een kleisoort die tegen hogere temperaturen bestand is (ca 1200-1300ºC), waarbij het versintert 

en daardoor ondoordringbaar voor de meeste vloeistoffen wordt. Het is ook goed bestand tegen zuren. Gewoon 

aardewerk is klei, gebakken tussen 800 en 1100 ºC, waarbij geen versintering of verglazing optreedt. Het is dus poreus en 

derhalve minder geschikt voor vloeistoffen. 

2 R. Merifield, “Witch bottles and magical jugs”, Folk-lore, ? 1965, p. 195-207. 

 
3 H. de Waardt, Toverij en samenleving, Holland 1500-1800, Rotterdam 1991.  

4 V. van Vilsteren, Bij rituelen en toverij, Het secundair gebruik van steengoed, In: Vormen uit vuur nr. 198,       2007/2-3,  p. 

69-73. 
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