
werd eind 13de, begin 14de eeuw in Siegburg vervaar-

digd. Het is steengoedklei die volledig gesinterd (ver-

glaasd) en waterdicht is. Sinteren van aardewerk vindt

plaats bij een oventemperatuur tussen 1200 en 1400°C.                                                                                       

De oudste baardmankruiken zijn gemaakt in Keulen. Elk

productiecentrum vervaardigde een bepaald type kruik,

die qua vorm en decoratie kon verschillen. Frechen heeft

de andere pottenbakkerscentra ver overtroffen als pro-

ductiecentrum van baardmankruiken. De kruik was een

belangrijk exportartikel.  

MANNEN MET BAARDEN                                                                           
De betekenis die werd toegeschreven aan het gezicht op

de hals heeft door de eeuwen heen gewisseld: bijvoor-

beeld Alva, Karel de Grote en Christus. De gezichten op

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 ex-

pressie van ogen kan sterk variëren. Verder werden vaak

decoraties op de buik aangebracht, zoals acanthus- en

rozenblaadjes en medaillons met onder andere een wa-

penschild, portret, gekroond hart of rozet. 

HEKSENFLESSEN IN ENGELAND                                                                                                                                                
De belangstelling voor de baardmankruik waaierde in de

loop der eeuwen uit over westelijk Europa. Ook in Enge-

land was hij buitengewoon populair. Tussen 1640 en

1676 zijn in drie Engelse pottenbakkerijen baardman-

kruiken geproduceerd naar voorbeeld van de kruiken uit

Frechen, weliswaar op beperkte schaal.                          

Bij archeologische opgravingen in Engeland zijn baard-

mankruiken met een wel zeer opvallende inhoud gevon-

den: witch-bottles, afgesloten met een kurk of loden stop.

Daarin vond men urine, menselijk haar en nagelknipsels.

Ook koperen naalden, ijzeren spijkers of een hartvormig

stuk textiel waarin gebogen spelden waren gestoken.

Deze heksenflessen werden gebruikt om hekserij te be-

zweren: hetzij door de fles in een vuur te verhitten, het-

zij door deze te begraven of weg te gooien. Dat staat be-

schreven in een 17de-eeuwse Engelse publicatie. 

Baardmankruiken met een dergelijk secundair gebruik

door EVELYN SCHEEPSMA

PRODUCTIECENTRA
In de grote productiecentra Keulen, Frechen, Raeren en

Siegburg (Rijnland) is eeuwenlang zeer hard gebakken

aardewerk gemaakt, steengoed. In de directe omgeving

van deze pottenbakkerscentra werd niet alleen de goede

kleisoort gevonden, maar beschikte men bovendien over

omvangrijke bossen waaruit voldoende brandstof voor

de ovens werd verkregen. Het eerste echte steengoed
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Baardmankruik
Baardmankruiken zijn genoemd naar het bebaarde gezicht op de hals. 
In vroeger eeuwen waren ze zeer populair. Dit blijkt onder meer uit de vele
archeologische vondsten en uit afbeeldingen op 17de-eeuwse schilderijen met
taferelen van feesten en maaltijden. Soms werden deze kruiken niet alleen
gebruikt om uit te drinken, maar kregen ze ook een andere betekenis.

De witch-bottle met

inhoud, gevonden in

Londen (Museum of

London).



zijn tot op heden alleen in Engeland gevonden. Toch zijn

er aanwijzingen dat het gebruik mogelijk vanuit Europa

zou zijn overgewaaid naar het oosten van Engeland,

waar heksenflessen veelal onder gebouwen, drempels of

haarden worden gevonden. In Nederland en Duitsland

waren in een vroeger stadium al voorbeelden bekend van

het begraven van potten en kruiken onder drempels of

haarden, en inherent hieraan ook de magie.      

MAGISCHE BETEKENIS
Waarom nu juist een baardmankruik als heksenfles?

Waarschijnlijk houdt dit verband met de soort magie:

het uitbeelden van de te betoveren persoon of image

magic. De gezichtsdecoratie, zo eigen aan de baardman-

kruik, zou in deze variant mogelijkerwijze de te beheksen

persoon voorstellen. De heks wordt als het ware in de fles

gelokt en onschadelijk gemaakt door de scherpe spel-

den.                                                                                             

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. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of er

een verband gelegd kan worden tussen deze plek des

onheils (veengrond) en de aanwezigheid van baardman-

kruiken als middel tegen toverij.

Verder zijn er de volksverhalen die refereren aan de En-

gelse heksenfles: bijna elke waarzegger of kerkdienaar

maakte ter bezwering van hekserij gebruik van rituele

handelingen zoals het koken van urine van het slacht-

offer, met of zonder toevoeging van kleine voorwerpen

(haar, nagels, spijkers etcetera).

MAGIE IN AMERSFOORT
Toeval of niet: in Amersfoort is een baardmankruik ge-

vonden die wat decoratie betreft vrijwel identiek is aan

een Engels exemplaar dat ook secundair gebruikt is als

heksenfles. De eerste kwam in of kort vóór 1903 tevoor-

schijn bij het graven van een fundering in het afgebro-

ken Elbrinkshofje, dat was gelegen tussen Breestraat en

Elleboogsteeg. De tweede is opgegraven aan St. Paul’s

Wharf, aan de Theems in het centrum van Londen. Van

een Amersfoorts secundair gebruik als heksenfles is tot

op heden niets bekend. Wat wij inmiddels wèl weten is

dat dit type baardmankruik uit Frechen in Engeland ‘uit-

verkoren’ was om als heksenfles te dienen: uitwaaieren-

de baard, rechte snor, ogen met pupillen, geprononceer-

de wenkbrauwen en op de buik een medaillon gevuld

met rozet.
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alias heksenfles

Baardmankruik 

gevonden in Amersfoort
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