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Inleiding 
Voor het vak Bronnenonderzoek Pre en Protohistorie (vakcode LPP002M10) was het de 
opdracht om een plank met voorwerpen uit de kelder van het Groninger Instituut voor 
Archeologie  uit  te  zoeken.  De  voorwerpen  van  deze  plank  moesten  in  een  digitale 
catalogus  worden  opgenomen,  zodat  er  voor  het  instituut  een  beter  overzicht  zou 
komen over de omvang en de  inhoud van de collectie. Het was daarnaast de opdracht 
om  over  één  of  meerdere  voorwerpen  een  diepgaander  onderzoek  te  verrichten.  Dit 
verslag is het resultaat van dit onderzoek.  

De  uitgekozen  plank  bevatte  voornamelijk  materiaal  van  een  opgraving  in 
Deventer in 1948 door het toenmalige Biologisch Archeologisch Instituut. Een deel van 
de voorwerpen die uit de daar aangetroffen beerput afkomstig waren zijn meegenomen 
naar het  instituut; andere voorwerpen bevinden zich bij de gemeente Deventer. Onder 
de voorwerpen die  in het bezit zijn van het GIA bevinden zich twee baardmankruiken, 
beiden  met  een  verschillend  uiterlijk.  Het  was  zeer  interessant  om  een  diepgaander 
onderzoek uit te voeren naar deze voorwerpen, om meer informatie te verkrijgen over 
deze voorwerpen en het verschil in uiterlijk aan te duiden.  
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Baardmankruik of baardmankan? 
Baardmankruiken  zijn  waarschijnlijk  de  meest  bekende  voorwerpen  van  Rijnlands 
steengoed  en  zijn  in  Nederland  regelmatig  aangetroffen.  Daarnaast  zijn  complete 
exemplaren  gewilde  objecten  voor  verzamelaars,  getuige  de  vele  advertenties  die  op 
internet te vinden zijn. Het feit dat baardmankruiken in Nederland zoveel voorkomen is 
niet  verwonderlijk,  aangezien  deze  voornamelijk  werden  vervaardigd  voor  de 
Nederlandse en Engelse markt. Het  is ook niet verwonderlijk dat  in de 19e eeuw lange 
tijd  w   b r nerd gedacht  dat  aa dmankruiken  in  Nederland  of  Vlaandere   werden 
vervaardigd1.  

De  baardmankruik  is  gemaakt  van  steengoed.  Steengoed  wordt  verkregen 
wanneer  klei  tot  zo’n  temperatuur  wordt  verhit  dat  alle  kleideeltjes  volledig  zijn 
versintert. Om het steengoed te glazuren wordt gebruik gemaakt van zout, wat voor een 
egale, kleurloze glazuurlaag zorgt2. 
De  naam  baardman  wordt  ontleend  aan  de  afbeelding  van  een  mannengezicht  met 
baard, op de hals en buik van het voorwerp. Dit masker kan met de hand of met behulp 
van een mal zijn aangebracht. In de loop van de tijd veranderen de stijl en de vorm van 
zowel  de  versiering  als  de  voorwerpen,  maar  de  karakteristieke  baardmandecoratie 
blijft  steeds  behouden.  Hoewel  er  over  het  algemeen  gesproken  wordt  van 
‘baardmankruiken’  is  deze  term  volgens  het  Deventersysteem  niet  correct.  De  term 
kruik wordt  in het  systeem enkel gebruikt voor voorwerpen met  twee oren, waar een 
‘baardmankruik’ er maar één heeft. Eigenlijk zou de vorm fles genoemd moeten worden, 
maar omdat de term ‘kan’ al lange tijd in gebruik was voor deze vorm, wordt deze in het 
systeem gehanteerd3. Hierna zal dan ook van de term baardmankan worden gesproken.  
   

                                                            
1 Adler, B., 2005, p 176 
2 Bartels, M., 1999, p 43 
3 Bartels, M., 1999, p. 63 
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Uiterlijk 
De meest  verspreide  en  best  bekende  baardmankannen  stammen  uit  de  zestiende  en 
zeventiende  eeuw.  Van  deze  kannen  ligt  het  oorsprongsgebied  in  de  omgeving  van 
Keulen  en Frechen. Omdat beide productiecentra dicht  bij  elkaar  liggen  en  er  gebruik 
gemaakt  werd  van  dezelfde  klei,  kan  niet  met  zekerheid  gezegd  worden  welk 
productiecentrum  als  eerste  de  Baardmankan  heeft  geproduceerd.  De  eerste 
baardmankannen komen echter niet uit dit gebied. Er zijn voorlopers bekend uit Aken 
en  Raeren  (figuren  1  &  2)  uit  de  periode  1474‐15254  en  uit  de  vijftiende  eeuw  uit 

5 AkWaldenburg (Saksen)  (figuur 3). De varianten uit  en en Raeren werden doedelzak‐, 
fluitspelers of spitsneuzen genoemd. De gezichten waren geboetseerd of uitgestoken6. 
  Waarschijnlijk  zijn  de  baardmankannen  uit  Keulen  en  Frechen  geïnspireerd  op 
Raerense  en  Akense  exemplaren.  Ostkamp  geeft  een  mooi  voorbeeld  van  een  vroege 
baardmankan uit een overgangsfase. Het gaat hier om een exemplaar dat is opgegraven 
in Deventer. Het betreft een kan op een standvlak met ranken‐ en bladeren versiering. 
Het baardmanmasker is klein (figuur 4A). De basis voor het masker is een appliques, die 
met behulp van een mal op de kan is geplaatst. Het is echter bijzonder dat de neus, oren 
en  ogen  er  met  de  hand  op  zijn  geboetseerd  en  daarna  de  neusgaten,  oorgaten  en 
pupillen zijn geaccentueerd. Dit met de hand bewerken van het masker doet denken aan 
de  puntneusbaardmannen  uit  Aken  en  Raeren.  Dit  doet  vermoeden  dat  Keulse  en 
Frechense steengoedbakkers zijn geïnspireerd door de puntneusbaardmannen uit Aken 
en Raeren. Te meer ook omdat er kopieën van puntneusbaardmannen bekend zijn die 
afkomstig zijn uit Frechen, uitgevoerd  in steengoed, en uit Keulen, uitgevoerd  in Keuls 
aardewerk. Ten slotte is er nog een voorbeeld bekend van een kannetje dat qua vorm en 
eiken rank‐ en bladversiering Keuls aandoet, maar  in plaats van een baardmanmasker 
een  d  oedelzakspelende  nar  op  de hals  heeft,  die  geïnspireerd  is  op  de 
doedelzakspelende puntneuzen uit Aken en Raeren7. 

De  vroege  baardmankannen  uit  Frechen  en  Keulen,  uit  de  eerste  helft  van  de 
zestiende  eeuw,  hebben  een  bolle  buik,  een  korte  smalle  hals  en  een  standvlak.  De 
versiering bestaat naast de baardmanapplique  tevens uit  eikenblad‐ of  rozenmotieven 
(figuur  4B  &  4C).  Vanaf  het  tweede  kwart  van  de  zestiende  eeuw,  ontstaan  naast 
baardmankannen met  florale motieven nieuwe  versieringsmotieven. Deze  kannen  zijn 
minder  bol,  hebben  een  hogere  en  bredere  nek  en  een  standvoet.  Afgezien  van  de 
baardmandecoratie zijn ze versierd met een sierband rondom op het breedste stuk van 
de  buik  met  daaromheen  acanthusbladeren  en  medaillons  met  gezichten  in  profiel 
(figuur 4D). De sierband bevatte florale motieven of een spreuk. Deze spreuken stonden 
vaak in het teken van matigheid en moest de lezer herinneren God niet te vergeten. De 
spreuken  zijn  in  het  Platt,  het  dialect  van  Keulen  en  het  Rijnland8,  en  hebben  soms 
verschillende spellingswijzen. In sommige gevallen bevat de spreukband onzinwoorden 

                                                            
4 Hurst, J. ea. 1986, p 208 
5 Adler, B., 2005, p 181 
6 Bartels, M., 1999, p 59 
7 Ostkamp, S., 2007b, p 44‐45 
8 Bartels, M., 1999. P 61 
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Figuur 1: 
“Doedelzakspeler” uit 
Aken 

Figuur 2:
Puntneusbaardmankan uit 
Raeren. 

Figuur 3:
Vroege ‘baardmankan’ uit 
Waldenburg.
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Figuur 4:
Tijdlijn met een uiteenzetting van de 
evolutie van de baardmankan. 
A: kannetje met doedelzak spelende 
nar, 1500-1525. 
B: vroege baardmankan met ranken-
versiering, 1500-1525. 
C: baardmankan met eikenblad versie-
ring, 1525-1550. 
D: baardmankan met acanthusblade-
ren, medaillons en spreukband, 
1525-1575. 
E: twee sterk gesimplificeerde baard-
mankannen. Vanaf 1575.  



of  een  toevalligheid  aan  letters, wat  aangeeft  dat  niet  alle  steengoedbakkers  geletterd 
waren  en de  letters  soms  enkel  en  alleen  als  versiering  gebruikten9.  Vanaf  het  vierde 
kwart  van  de  zestiende  eeuw  kwam  er  weer  een  verandering  in  stijl  van  de 
baardmankannen.  De  buiken  van  de  kannen  worden  weer  wat  boller,  de  halzen  wat 
smaller en de standvoet maakt plaats voor een standvlak. De baardmanmaskers werden 
in  de  loop  van  de  tijd  steeds  kleiner  en  de  acanthusbladeren,  spreukbanden  en 
profielmedaillons verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen een aantal grote appliques 
terug, de hoeveelheid ervan was afhankelijk van de omvang van de kan. Deze appliques 
waren over het algemeen versierd met rozetten of heraldische wapens van  families of 
steden  (figuur  4E).  De  baardmanmaskers  verloren  steeds  meer  aan  details  en 
schoonheid. De baardmanappliques waren nu vaak grof en snel aangebracht, zonder oog 

enen ook de appliques en bleef 
s versiering.  

voor detail.  In de  loop van de zeventiende eeuw verdw
alleen de ruwe, kleine, lelijke baardmandecoratie over al
   

                                                            
9 Hurst, J. e.a. 1986, p 216 
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De productiecentra 
Keulen  en  Frechen  waren  de  belangrijkste  productiecentra  waar  steengoed 
baardmankannen  werden  vervaardigd.  Frechen  was  een  productiecentrum  voor 
keramiek, waar  vanaf  ongeveer  1500  ‘echt’  steengoed werd  vervaardigd.  In  het  begin 
van  de  zestiende  eeuw  trokken  veel  steengoedbakkers  vanuit  Frechen  naar  Keulen, 
waar  het  oudst  bewaarde  steengoed  uit  omstreeks  1500  dateert.  Voor  beide 
productiecentra  zijn  geen 
archeologische  of  geschreven 
bronnen  die  met  zekerheid 
kunnen  vaststellen  of  er  voor 
1500  ook  al  sprake  was  van  een 
aardewerk of steengoed industrie. 
De  Frechense  steengoedbakkers 
die  naar  Keulen  trokken  moeten 
echter  van  een  al  bestaande 
industrie  afkomstig  zijn  geweest. 
Daarnaast lijkt het logischer dat zij 
naar  Keulen  trokken  om  een 
graantje  mee  te  pikken  van  de 
bestaande  steengoedindustrie 
aldaar, dan deze op te zetten10.  

In  het  begin  van  de 
zestiende  eeuw  veranderde,  met 
de  komst  van  de  renaissance,  de 
stijl  van  het  steengoed  in  Keulen 
van  alledaags  in  artistiek  en 
typerend  voor  de  renaissance.  De 
steengoedvormen  en  –versiering 
werden  verfijnder  en  strakker  vormgegeven  dan  in  de  voorgaande  periode.  In  de 
renaissance ontwikkelde Keulen zich als belangrijkste productieplaats van steengoed in 
het Rijn 11

Figuur 5: De productiecentra van de baardmankannen 

land .  
Niet  alleen was Keulen  de  belangrijkste marktplaats  van  de  omgeving,  het was 

ook  de  meest  belangrijke  havenplaats  van  de  regio.  Één  van  de  redenen  waarom  de 
Frechense  steengoedbakkers  naar  Keulen  verhuisden was  de  slechte  kwaliteit  van  de 
wegen  tussen  Frechen  en  Keulen wat  er  voor  zorgde  dat  veel  keramiek  op  transport 
naar Keulen verloren ging en de steengoedbakkers omzet misliepen. Hun grondstoffen, 
zoals klei en hout, lieten zij naar Keulen vervoeren. Op de lange termijn was dit proces 
ook goedkoper12. De pottenbakkers uit Frechen werden door de Keulse pottenbakkers 
niet gezien als welkome gasten. Ze waren concurrentie voor de al aanwezige steengoed‐ 
en pottenbakkers. Doordat de steengoedbakkers veel hout gebruikten, werd de prijs van 
                                                            
10 Hurst, J. ea, 1986, p 208 & 214 
11 Adler, B.,2005, p 209 
12 Adler, B., 2005, p 179 
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brandhout hoger. Daarnaast werd door de bewoners van de stad geklaagd over de hoge 
temperaturen  van  de  ovens,  de  rook  en  de  chloordampen  die  vrijkwamen  bij  het 
glazuren met zout. Doordat de steengoedbakkers in het centrum van de stad zaten, was 
de kans op brand vele malen groter. Vanaf de jaren ’30 van de zestiende eeuw werd het 
de  steengoedbakkers  steeds  moeilijker  gemaakt.  In  1530  werden  er  eerst  klachten 
ingediend over  individuele  steengoedbakkers, wat  al  snel  uitmondde  in  klachten  over 
alle steengoedbakkers in de stad. Daarnaast dienden geboren Keulenaren klachten in bij 
het  stadbestuur  over  de  ‘immigranten’  uit  Frechen.  Dit  zorgde  er  voor  dat  het 
stadsbestuur sancties ging opleggen.  In 1531 werden alle werkplaatsen en ovens voor 
steengoed uit het centrum van de stad geweerd. In 1534 mochten ovens alleen worden 
aangestoken  na  goedkeuring  van  het  stadsbestuur.  In  1536 werd  het  aantal meesters 
teruggebracht tot een maximum van elf. In 1547 moesten alle ovens worden gesloopt. In 
1548  werden  hoge  boetes  uitgedeeld  aan  overtreders.  In  het  jaar  daarna  konden 
mensen die de regels overtraden zelfs in de gevangenis worden gegooid. In 1551 werd 
het door het stadsbestuur verboden om klei de stad in te brengen. In 1554 werd en hoge 
vergoeding  gevraagd  voor  elke  keer  dat  een  oven  werd  aangestoken  en  het  aantal 
meesters  en  ovens  werd  teruggebracht  naar  vier.  Omdat  er  door  deze  regels  nog 
nauwelijks  te  werken  viel  voor  de  steengoedbakkers,  verhuisden  velen  terug  naar 
Frechen,  Raeren  of  Siegburg  in  1555  en  1556.  De  vier  resterende  steengoedbakkers 
konden nog tot 1564 in productie blijven, daarna stelde hun productie niets meer voor13 
  .Na 1600 was er een toename van het aantal handelaren waarmee de Frechense 
steengoedbakkers zaken deden. Deze handelaren kochten alle benodigdheden voor het 
maken van steengoed in. Vandaar dat op veel producten uit deze periode “trademarks” 
en initialen van de handelaren stonden. De steengoedbakkers werden door deze situatie 
erg  afhankelijk  van  de  handelaren  en  werden,  mede 
doordat  ze  niet  beschermd  waren  door  een  gilde, 
steeds verder onder druk gezet. Vaak was hun schuld 
bij  de  handelaren  zo  groot,  dat  de  inhoud  van  hun 
ovens  niet  meer  van  hun  was  voor  dat  deze  waren 
gebakken. De handelaren waren niet geïnteresseerd in 
individuele  mooie  producten.  Voor  hen  stond  de 
hoeveelheid  producten  die  werden  geleverd  voorop. 
Dit  kan  een  verklaring  zijn  voor  het  feit  dat  in  de 
zeventiende eeuw de baardmanmaskers steeds grover 
en  simpeler  werden  gemaakt.  Na  1650  was  er 
nauwelijks  meer  sprake  van  enige  versiering  op 
steengoedproducten uit Frechen14. 

In Frechen ging de productie van baardmankannen en ander steengoed door tot 
in de achttiende eeuw. Daarna verdween ook hier de productie van de baardmankan. De 
baardmankan  heeft  echter  zo’n  belangrijke  betekenis  gehad  voor  Frechen,  dat  deze  is 
opgenomen in het stadswapen (figuur 6).    

Figuur 6: Stadswapen van Frechen 

                                                            
13 Adler, B., 2005, p 211‐212 
14 Adler, B., 2005,  p 182 
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Gebruik en betekenis 
Voor baardmankannen is het niet mogelijk om een enkelvoudige functie vast te stellen. 
De  kleine  kannen  waren  bij  uitstek  geschikt  voor  het  serveren  en  schenken  van 
dranken15. Het was echter bij de meeste kannen niet de bedoeling om direct uit de kan 
te drinken16 De grote kannen waren goed te gebruiken voor het opslaan van vloeistoffen 
als  olie  of  traan,  vanwege  het  feit  dat  deze  kannen  goed  waren  af  te  sluiten  en  ze 
ondoorlatend  waren  voor  vloeistoffen.  Bovendien  konden  deze  grote  kannen  als 
secundaire inhoud teer of verf bevatten17.  

Naast  het  normale  gebruik  was  In  Engeland  vanaf  de  zeventiende  eeuw  een 
ritueel  bekend  waarbij  gebruik  gemaakt  werd  van  zogenaamde  “witch‐bottles”  of 
heksenflessen. Deze kannen werden gebruikt om mensen te beschermen tegen heksen 
en hekserij, en slachtoffers van een beheksing te laten genezen. De kannen waren gevuld 
met allerhande materialen zoals urine (over het algemeen van het slachtoffer), spijkers, 
naalden en spelden. Daarnaast kon het nog haren en nagels van het slachtoffer bevatten. 
De  kannen werden  vervolgens  afgesloten met  een  kurk  en werden  in  of  om  het  huis 
begraven, of in het vuur geplaatst tot ze ontploften. Het idee was dat het slachtoffer zou 
genezen  of  beschermd  zou  zijn.  Bij  een  genezing  van  het  slachtoffer  zou  de  heks  het 
leven  laten.  Uit  de  zeventiende  eeuw  zijn  er  vijftien  “witch‐bottles”  bekend,  die  zijn 
aangetroffen  in de omgeving van Londen en Oost‐Engeland. Opvallend detail hierbij  is 
dat het in alle vijftien gevallen gaat om baardmankannen. In sommige gevallen werd er 
in  de  kan  een  stoffen  of  vilten  hart  aangetroffen,  dat  was  doorboord met  spelden  en 
naalden. Dit gebruik is alleen in combinatie met baardmankannen aangetroffen. In latere 
“witch‐bottles”, als er geen gebruik meer wordt gemaakt van de baardmankannen, is een 
stoffen  of  vilten  hart  niet  meer  aangetroffen.  De  baardman  zou  in  deze  gevallen,  in 
combinatie  met  een  vilten  hart,  een  personificatie  van  het  slachtoffer  moeten 
voorstellen,  die  de  heks  zou moeten  lokken.  De  heks  behekste  dan  de  kan,  zodat  het 
slachtoffer buiten schot bleef18.  

 
De  vraag  is  echter  wat  de  versieringsmotieven  voor  betekenis  hebben.  Het 

grootste mysterie van de baardmankan is de baardman zelf. Het is niet bekend wie dit 
masker  voor moet  stellen.  Theorieën  zijn  er  echter  genoeg;  sommigen  aannemelijker 
dan anderen. Een aantal van deze theorieën zal hieronder worden besproken.  

Één van de verklaringen die Göbels geeft is dat de baardmanversiering God moet 
voorstellen. De  figuren  in de medaillons  zouden de eigenaren of de gebruikers van de 
kannen moeten voorstellen19.  

                                                            
15 Bartels, M., 1999, p 63 
16 Ostkamp, S., 2007a, p 16 
17 Bartels, M., 1999, p 63 
18 Merrifield, R., 1955 
19 Göbels, K., 1971, p 153 
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De  Engelse  term  voor  baardmankan, 
Bellarmine,  doet  een  verklaring  voor  de  afbeelding 
vermoeden.  De  naam  Bellarmine  is  afgeleid  van 
Robertus Bellarminus, een Italiaanse kardinaal uit de 
zestiende  en  zeventiende  eeuw  (figuur  7). 
Bellarminus was  een  kerkleraar  en  fel  tegenstander 
van het protestantisme. Hij wordt dan ook wel gezien 
als  een  van  de  belangrijkste  contrareformatoren. 
Bellarmine  was  een  fel  tegenstander  van  het 
protestantisme  in de Nederlanden en Duitsland, wat 
er  misschien  toe  heeft  geleid  dat  mensen  hem  op 
deze  manier  belachelijk  maakten.  Daarnaast  was 
Bellarmine een fel  tegenstander van het gebruik van 
alcohol, waardoor het een extra lading kreeg om een 
drinkkan  naar  hem  te  noemen.  De  naam Bellarmine 
komt  pas  in  de  loop  van  de  zeventiende  eeuw  voor 
het eerst voor  in historische bronnen, waardoor we met zekerheid kunnen zeggen dat 
baardmankannen niet in eerste instantie zijn gemaakt om kardinaal Bellarminus in een 
kwaad  daglicht  te  zetten.  Bovendien  is  Robertus  Bellarminus  geboren  in  1548,  ruim 
nadat de baardmankannen voor het eerst werden geproduceerd20. 

Hurst  geeft  een  andere  verklaring  voor  de  baardmanversiering.  Hier  wordt 
gesuggereerd dat het gaat om Oceanus, een zeegod 
en  titaan  uit  de  klassieke  oudheid.  Het  is  goed 
mogelijk  dat  in  de  renaissance  is  gekeken  naar 
voorbeelden  uit  de  oudheid  als  mogelijke 
versieringen  en  dat  men  daarbij  uitkwam  op 
Oceanus21. 

Een  vierde  mogelijke  betekenis  van  de 
baardmanversiering  is  de  zogenaamde  wildeman. 
Deze mythische figuur uit volksverhalen werd in de 
late  middeleeuwen  en  nieuwe  tijd  veelvuldig 
afgebeeld  op  schilderijen,  munten  en  heraldische 
tekens  (figuur  8).  Meestal  werd  de  wildeman 
afgebeeld  als  een gespierde man met baard,  enkel 
gekleed  met  eikenbladeren  rond  zijn  middel,  en 
soms  een  krans  van  eikenbladeren  op  zijn  hoofd. 
Daarnaast heeft de wildeman een houten knots als 
wapen.  De  associatie  met  de  wildeman  is  niet  zo 

vreemd  als  je  kijkt  naar  de  vroege 
baardmankannen,  waarbij  ook  nog  veel  gebruik 

                

Figuur 7: Kardinaal Robertus Bellarminus 

Figuur 8: Wildeman. Uit de studio van Hans 
1528 Holbein de Jongere, ca 1525‐

                                             
55 & 314‐317 

 

20 Göbels, K., 1971, p 1
21 Hurst, J. ea., 1986, p 210
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gemaakt  werd  van  eikenblad  motieven  (figuur  9).  Na
langer  in  gebruik was  kan  het  zijn  dat  de  associatie m
alleen  de  afbeelding 
van  de  baardman  nog 
werd overgenomen.  
Een  ander  alternatief 
voor  de  versiering  op 
baardmankannen 
komt  voort  uit  één 
bekend  exemplaar 
(figuur  9).  Dit  is  een 
bijzonder mooi en gaaf 
exemplaar  afkomstig 
uit de collectie van het 
Victoria  en  Albert 
Museum  in  Londen. 
Het  gaat  hier  om  een 
exemplaar  met  een 
extreem bolle  buik  die 
over vr
opperv
met  eik  

armate  de  baardmandecoratie 
et  de wildeman  is  vergeten  en 

blader
aantal  medaillons.  In 
het  midden  van  de 
buik,  onder  het 

baardmanmasker,  is 
een  zittende,  slapende 
man zichtbaar. Uit zijn buik ontsprin
oppervlakte van de kan. Het is zeer a
Koning  David,  de  stamvader  van  de
Christus. Aan weerszijden van Jesse 
eikentak. Het  is goed te zien dat het 
scepters.  Dit  zijn  hoogstwaarschijnl
twee koningen van de twaalf. Onder
tien profielmedaillons zichtbaar, wel
bevindt  zich  nog  een manfiguur.  De
groot. Afbeeldingen van de boom va

ge
  Jesse,  de  tw

gekruisigde Christus. De kleinste afb
nd of e

et hier gaat om Christus, maar dit kan niet met zekerheid worden 

ijwel het gehele 
lakte is versierd 
entakken, –

en  en  een  groot 

gt een boom, die zich verder vertakt over het hele 
annemelijk dat het hier gaat om Jesse; de vader van 
  twaalf  koningen  van  Juda  en  van  de  familie  van 
zijn twee mannen zichtbaar, die ontspruiten uit een 
hierbij om koningen gaat, gezien de kronen en de 
ijk  David  en  Salomon,  de  belangrijkste  en  eerste 
 het  tafereel met  Jesse, David en Salomon zijn nog 
licht de overige tien koningen van Juda. Boven Jesse 
  kans  dat  het  hier  gaat  om  Jezus  Christus  is  zeer 
n  Jesse kunnen nog al eens verschillen  in omvang. 
neraties  tussen  Jesse  en  Christus  tonen,  minder 
aalf  koningen,  en Maria met  kind  of Maria  en  de 
eeldingen van de boom van Jesse tonen enkel Jesse, 
nkel een volwassen Christus (figuur 10). De kans is 

Figuur 9: Baardm
Frechen 

ankan met een voorstelling van de boom van Jesse. Uit Keulen of 

Grote  afbeeldingen  kunnen  alle 
omvangrijke  tonen  vaak

10 
 

David, Salomon, Maria met ki
dus aannemelijk dat h



vastgesteld. Het kan hier gaan om een duidelijke 
afbeelding  van  het  gezicht  van  Christus,  als  een 
ultieme vrucht van de boom van Jesse, of om een 
afbeelding  van  God,  als  alles  overziende  vader. 
  Ostkamp  behandelt  ook  het  idee  van  de 
boom  van  Jesse.  Dit  onderwerp  past  bij  de 
laatmiddeleeuwse  traditie  om 
gebruiksvoorwerpen te decoreren met scènes uit 
het  leven  en  lijden  van  Christus.  De  boom  van 
Jesse  zou  symbool  staan  voor  de  aankondiging 
van  Christus  geboorte.  Een  andere  kan met  een 
scène  uit  het  leven  van  Christus  is  een  nest 
tussen  de  ranken  en  bladeren  waarin  een 
pelikaan haar jongen met haar eigen bloed voedt. 
Het  symbool  voor  de  kruisdood  van  Christus. 
Ostkamp  gaat  helaas  niet  verder  in  over  de 
eventuele  persoon  achter  het  baardmanmasker 
in combinatie met de boom van Jesse.  
Afbeeldingen  van  Bijbelse  taferelen  komen  ook 

bekers uit Keulen  en Frechen. De maagd Maria werd vaak  als 
dat  zij  als  vrome  vrouw  een  voorbeeldrol  had  voor  de 
  optie  dat  afbeeldingen  van  Christus  en Maria mensen  er  aan 
ren dat  zij  goed moesten  leven om  in de hemel  te  komen. Dit 
ere manier bereikt worden. Door mensen te confronteren met 
it  hen  moeten  stimuleren  om  het  tegenovergestelde  te  doen. 
t slachtoffer van deze zondige afbeeldingen. Zo is de verleiding 

veel  voor op  steengoed 
decoratie  gebruikt,  om
huisvrouwen. Het  is  een
moesten helpen herinne
doel kon ook op een and
een  zondig  beeld,  zou  d
Vrouwen waren vaak he
van  Eva  en  de  verdrijvi re 
verleidende vrouwen waren een veel gebruikt onderwerp.  

Met  de  moralistische  insteek  kan  de Wildeman  in  de  Baardmanversiering  ook 
gezien worden. De Wildemannen waren onbeschaafde bosbewoners die zich overgaven 
aan  wilde  dansen,  ongeremd  drinken  en  seksuele  uitspattingen.  Ook  hier  zou  de 
gebruiker  van  de  objecten  er  aan  moeten  worden  herinnerd  hoe  het  niet  moet.  Een 
combinatie  van  wildeman  en  heilige  maagd  is  ook mogelijk.  Op  de  Baardmankan  die 
Ostkamp  in  zijn  artikel  presenteert22,  zijn  zowel  de  maagd  Maria  als  de  wildeman 
afgebeeld.  Zowel  de  wildeman  als  Maria  kunnen  los  van  elkaar  een  moraliserende 
functie  hebben  gehad.  Maar  een  combinatie  van  beide  kan  het  moraliserende  effect 
versterken. Maria was een voorbeeldrol voor deugdzaamheid en de wildeman was een 
voorbeeld  voor  hoe  het  niet  moest.  Daarnaast  bevat  de  kan  die  Ostkamp  bespreekt 
afbeeldingen van een hert en een leeuw. Dit kan het thema van de wildeman versterken, 
maar  kan  ook  verwijzen  naar  de  minnejacht.  De  kan  is  in  dit  geval  wellicht  te 
interpreteren  als  huwelijksgeschenk.  Het  was  in  de  vroege  nieuwe  tijd  een  bekend 

                                                           

ng  uit  het  paradijs  een  veel  gebruikt  onderwerp.  Ook  ande

 
22 Ostkamp, S., 2007b 

Figuur 10: Voorstelling van de boo
een 13e eeuwse bijbel 

m van Jesse uit 
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verschijnsel  om  aardewerk  met  huwe
trouwerijen.  In  dat  geval  zou  het  ku
wildeman de vrouw moeten laten zien
Een  meer  wereldse  uitleg  is  echter 
afbeeldingen  bekend  van  een  door  e
Maagden zouden in staat zijn om myth
wezens staan symbool voor de adellijk
het slagveld, terwijl hij zich tegenover 
ideaal was het aan de vrouw om haar m
afkomstig  uit 
de  hoofse 
kringen  van 
de  late 
middeleeuwe
n,  maar 
uitingen 
hiervan 

                                                           

lijksgerelateerde  boodschappen  te  schenken  bij 
nnen  dat  de  boodschap  van  de  maagd  en  de 
 wat er in het huwelijk van haar werd verwacht. 
ook  mogelijk.  Uit  de  late  middeleeuwen  zijn 
en  jonkvrouw  geketende  wildeman  (figuur  11). 
ische figuren te temmen. De getemde mythische 
e man, waarvan werd geacht dat hij woest was op 
vrouwen gedroeg als een heer. Volgens het hoofse 
an te temmen. Deze symboliek was voornamelijk 

werden  door 
de  burgerij 
nog  tot  in  de 
zestiende 
eeuw 
doorgevoerd. 
De  symboliek 
van  de  maagd 
en  de 

wildeman  zou 
betrekking 
kunnen hebben op het huwelijk. Zij heeft de toewijding van Maria en hij is bereid zich te 
laten temmen door haar23. Bij baardmankannen waarop geen maagd is afgebeeld kan in 
combinatie  met  drinkbekers  met  afgebeelde  maagden  nog  steeds  een  zelfde  effect 
gecreëerd worden.  

De  voorloper  van  de  baardmankannen  zijn  de  puntneusbaardmankannen  uit 
Aken en Raeren. Door het geboetseerde gezicht van de puntneusbaardman  lijkt hij  tot 
zelfstandig handelen  in  staat,  en  lijkt hij  de gebruiker  tot drinken  te  verleiden. Er  zijn 
varianten van puntneusbaardmannen waarbij de handen op de buik van de kan rusten, 
wat een verwijzing lijkt naar de zonde van gulzigheid.  

Wat  opvalt  is  dat  een  moraliserend  thema  veelvuldig  terug  te  vinden  is  op 
verschillende  versieringselementen  van  baardmankannen.  Daarnaast  hebben  de 
voorlopers  van  de  baardmankannen  ook  een  moralistisch  thema  wat  betreft  de 
versiering. Ook bij de latere baardmankannen is een moralistische insteek te zien in de 

 
p23 Ostkamp, S., 2007b,   53 ‐ 57 

Figuur 11: Kussen met jonkvrouw en geketende wildeman, ca 1470‐1480. 
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vorm van de spreukband met matigende tekst. Waar de vroegere baardmankannen uit 
Frechen en Keulen nog een boodschap hebben, verdwijnt dat na verloop van tijd, als de 
baardman een mode product wordt en er massaler geproduceerd wordt. Er wordt dan 
minder tijd besteed aan de versieringselementen.  

Ten  slotte  zijn  er  ook  nog mensen  die menen  dat  de  baardmanversiering  geen 
verklaring  heeft,  omdat  het  waarschijnlijker  wordt  geacht  dat  het  gaat  om  versiering 
zonder enige diepere betekenis24. Dit  lijkt echter niet heel waarschijnlijk, aangezien er 
veel  betekenissen  te  geven  zijn  aan  de  verschillende  bovengenoemde 
versieringselementen. Dat het hier om een reeks aan toevalligheden zou gaan lijkt stug, 
omdat  er  wordt  voortgeborduurd  op  thema’s  die  kenmerkend  waren  voor  de  late 
middeleeuwen. 
mori  gedachte, 
hemel komen. L
verdwijnt ook d

 

De  moraliserende  thema’s  passen  in  de  dan  nog  heersende memento 
die mensen er aan herinnert dat  zij  goed moeten  leven willen zij  in de 
angzamerhand maakt deze gedachte echter plaats voor carpe diem,  en 
e versiering die tot matiging maant25.  

 

                                                            
24 Göbels, K., 1971, p 153. 
25 Ostkamp, S., 2007b, p 57 
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De collectiestukken 
Het GIA beschikt over twee interessante baardmankannen. Wat het tweetal zo bijzonder 
maakt  is  het  feit  dat  de  twee  in  verschillende  periodes  zijn  vervaardigd  en  een  totaal 
verschillend  uiterlijk  hebben.  De  eerste,  1962‐IV‐13,  is  een  compleet,  doch 
gerestaureerd  exemplaar.  Het  gaat  hier  om  een  exemplaar  met  een  zorgvuldig 

gestileerde baardmanapplique,  spreukband,  acanthusbladeren  en profielmedaillons.  In 
de spreukband staat de tekst: DRINK UN EST, GOTS NIT FERGE(T). Wat een regelmatig 
voorkomende  spreuk,  in  verschillende  spellingsvariaties  is.  Gezien  de 
versieringselementen is deze baardmankan waarschijnlijk geproduceerd tussen 1525 en 
1575.  Het  is  niet  vast  te  stellen  of  dit  exemplaar  afkomstig  is  uit  Keulen  of  Frechen, 
aangezien in deze periode in beide steden werd geproduceerd.  

   

Figuur 12: Voor‐ en zijaanzicht van collectiestuk 1962‐IV‐13 
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Heel anders is het tweede exemplaar; 
een latere baardmankan is. Het grootste 
dus  het  is  onbekend  of  hier  nog  vers
baardmanversiering zelf was gelukkig 
om een veel later exemplaar, gezien het
aangebracht  en  in  vergelijking met  het 
Gezien  de  decoratie  kunnen  we  ze
waarschijnlijk  zeventiende  of  achttiend
baardmankannen  in  Keulen  zijn  ge

1962‐IV‐8, dat slechts het bovenste fragment 
gedeelte van de buik van de kan is verd
ieringsmotieven  op  waren  weergegeven,

nog wel aanwezig. Duidelijk  is dat het hier g
 feit dat deze baardman veel ruwer en grover
eerste  exemplaar  lelijk  genoemd mag 
ggen  dat  het  gaat  om  een  laat  exe
e  eeuws.  Omdat  er  zeker  na  1570 

produceerd,  kunnen  we met  zekerheid  zeggen 

van 
wenen, 

  de 
aat 
 is 

worden 
mplaar, 
geen 
dat 

deze kan in Frechen is vervaardigd.  

Figuur 13: Voor‐ en zijaanzicht van collectiestuk 1962‐IV‐8 

 

Op zichzelf is kan 1962‐IV‐13 een mooi aansprekend object, terwijl kan 1962‐IV‐8 veel 
minder  tot de verbeelding spreekt. Samen geven beide stukken een mooi  inzicht  in de 
ontwikkeling die de baardmankan door de tijd heeft doorgemaakt. Het laat goed zien dat 
de vroege baardmankannen met zorg werden vervaardigd en mooi werden versierd. De 

eel minder zorg vervaardigd en 
nen beide stukken goed dienen 

late baardmankannen daarentegen werden snel en met v
waren daardoor veel minder mooi. Op deze manier kun
als onderdeel van een onderwijs collectie. 
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Conclusie 
Samenvattend  kan  er  vastgesteld  worden  dat  baardmankannen  over  het  algemeen 
geproduceerd werden in Keulen of Frechen. Die laatste stad is het langst productieplaats 
geweest. De baardmankan was zelfs zo belangrijk voor de stad dat deze is opgenomen in 
het  stadswapen.  De  baardmankan  is  waarschijnlijk  rond  1500  voor  het  eerst  in 
productie  genomen  en  is  ontstaan  uit  voorlopers  uit  Aken,  Raeren  en Waldenburg.  In 
Keulen  is  de  baardmankan  tot  ongeveer  het  vierde  kwart  van  de  zestiende  eeuw  in 
productie  geweest.  Daarna  werden  alleen  nog  in  Frechen,  baardmankannen 
geproduceerd, zeker tot in de achttiende eeuw. In het begin waren de baardmankannen 
strak en stijlvol vormgegeven en werd er veel aandacht besteed aan de versiering. In de 
zeventiende eeuw werd de versiering slordiger, mede omdat er meer aandacht uitging 
naar  de  kwantiteit  in  plaats  van  kwaliteit.  Een  exacte  gebruiksfunctie  kunnen  we  de 
baardmankannen niet meegeven. Hoogstwaarschijnlijk werden de kannen gebruikt om 
drank uit  te  schenken of  te bewaren, maar dit was afhankelijk  van de omvang van de 
kan.  Over  de  betekenis  van  de  baardmandecoratie  zijn  vele  theorieën.  De  meest 
waarschijnlijke  is  de  theorie  van  de  wildeman,  die  een moralistische  betekenis  heeft. 
Deze betekenis kan ook achter de voorlopers van de baardmankannen gezocht worden. 
Al vrij snel raakte de tot matiging aanmoedigende decoratie uit de mode en bleef alleen 
de baardmandecoratie over.  

De  baardmankannen  uit  de  collectie  van  het  GIA  zijn  afkomstig  uit  twee 
verschillende  periodes.  De  eerste  baardmankan  is  een  voorbeeld  van  de  mooie, 
verzorgde kannen met goed verzorgde versiering. Deze kan stamt uit de periode 1525‐
1575, waardoor niet met zekerheid is vast te stellen of Keulen of Frechen de plaats van 
herkomst is. Dit is bij het tweede exemplaar een ander verhaal, omdat we hier te maken 
hebben  met  een  later,  minder  mooi  vormgegeven  kan,  die  uit  de  zeventiende  of 
chttiende eeuw stamt en met zekerheid in Frechen te plaatsen is. Samen geven de twee 
aardmankannen  een mooi  beeld  over  de  ontwikkeling  die  dit  voorwerp  door  de  tijd 
a
b
heeft doorgemaakt. Zij zijn een aanwinst voor de onderwijscollectie van het GIA, omdat 
zij een mooi voorbeeld zijn van steengoed uit de nieuwe tijd.  
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