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Baardmankruiken 
KEULEN 

tweede kwart XVIdc eeuw 

Met het bezoek aan de vermaarde XVIde-eeuwse apotheek van het Sint-
Janshospitaal te Brugge werd het najaarscongres 2002 afgesloten. Onze aandacht 
werd er onder meer gevestigd op de serie kruiken in steengoed (grès-cérame Fr.) 
(Steinzeug D.) (Stoneware Eng.). Ter gelegenheid van de tentoonstelling »800 jaar 
Sint-Janshospitaal» georganiseerd in 1989 heeft ons erelid dr. LJ. Vandewiele 
deze summierlijk vermeld bij apotheekgerei. 

Het aanzienlijk aanwezig aantal volumineuse kruiken laat ons vermoe
den dat deze recipiënten in de hospitaalapotheek een belangrijke rol hebben ver
vuld bij het opslaan van omvangrijke vloeistof-voorraden, zoals gedestilleerde 
waters, siropen, oliën en wijn. Toch zijn dergelijke kruiken in de farmaciege-
schiedenis nooit expliciet ter sprake gekomen. 

Daarentegen trof men sporadisch wel kleinere grespotten aan in stads
apotheken. Uitvoerig werden deze behandeld in het laatst verschenen boek: Apo
thekerspotten door dr. apr. Wittop Koning en ondergebracht in het hoofdstuk 
Grès Raeren; onbetwistbaar hun enige herkomstaanduiding. Nochtans staat vast 
dat dergelijke grote kruiken nooit in Raeren zijn gebakken geweest. Aan het ver
haal ligt een ware gebeurtenis ten grondslag. 

Rond het midden van de XVTle eeuw waren de inwoners van Keulen 
de pottenbakkers niet zeer genegen meer, spijts de gedegenheid van hun pro
ducten. Hun werkplaatsen achtten ze als brandgevaarlijk voor de woonhuizen en 
bovendien verachtten ze de hinderlijke rookontwikkeling bij het pottenbakken 
gepaard met de verpestende stank van de chloordampen bij het glazuren met 
zeezoutbestrooiing bij een temperatuur rond de 1260 °C. 

Het stadsbestuur kwam in 1547 zodanig onder druk te staan (milieu
probleem avant la lettre) dat het door de bevolking genoopt werd het pottenbak
ken binnen de stadsomheining radicaal te verbieden met inbegrip van de aan
voer van de benodigde grondstoffen, kiezelzand en klei. Dit betekende voor 
Keulen zelf de definitieve stopzetting van de pottenbakkerijen aldaar en de uit
tocht van de talrijke pottenbakkers naar Raeren, Siegburg en Frechen, waar de 
traditie voortgezet werd die naderhand dan toch een specifieke toets kreeg. 
Oneigenlijk dus, spreekt men hedendaags nog van Keuls aardewerk, Keulse pot. 
Dermate was het Rijnlands aardewerk in Vlaanderen ingeburgerd dat men zelfs in 
Duitsland tot op het einde van de XTXde eeuw sprak van «Flamen Steingut». 

Vanaf de XVIIde eeuw komt Frechen op het voorplan. De technische en 
stylistische overeenkomst met het vroege Keulse steengoed is zo treffend dat er 
geen andere herkomst in overweging kan genomen worden. Men hecht er bij
zonder veel belang aan de zogenaamde baardmankruik. Zelfs komt deze terecht 
in het stadswapen van Frechen. 

Oorspronkelijk is de Keulse baardman een gepersonaliseerd figuur met 
vrolijk aangezicht en weelderige baard. Daarentegen is deze van Frechen herleid 
tot een grimas. Het mag wel zonderling voorkomen dat vooral in Engeland en 
tevens te Antwerpen deze kruiken niet naar hun herkomst worden genoemd 
doch als «Bellarmien» kruiken worden aangeduid. 

Wie of wat mag er schuilgaan achter die naam? 
In feite is het een belangrijke figuur uit de kerkgeschiedenis die ons is 

ontgaan en thans niet veelzeggend meer is. Roberto Bellarmino. Hij werd gebo
ren in 1542 te Montepulciano en stierf te Rome in 1621. Als Jezuïet droeg hij zijn 
eerste mis op in de Sint-Baafskathedraal te Gent. In de bibliotheek van het semi
narie worden er nog enkele van zijn brieven bewaard. Hij studeerde in Leuven 
waar hij in 1570 professor werd aan het jezuïetencollege, keerde terug naar Rome 
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in 1575 waar hij ook professor werd. Als theoloog ontwikkelde hij een rusteloze 
activiteit, publiceerde veel waardoor zijn naam als apologeet faam kreeg. Hij 
werd bisschop van Capua en kardinaal. Hij was consultor in geloofskwesties en 
werd inquisiteur, wat hem de bijnaam «gesel der ketters» verleende. Hoewel in de 
Galilei-affaire, enigzins dezelfde mening toegedaan, heeft Bellarminus hem tot 
het uiterste bijgestaan door hem aan te zetten zijn opvatting als hypothese te 
laten doorgaan. Na het Concilie van Trente waren de decreten onverbiddelijk 
geworden. Er werd geen rechtstreekse tegenspraak met de Heilige Schrift meer 
geduld. Galileo Galilei werd gedwongen zijn theorie op te geven en berouw te 
tonen. Pas in 1923 werd Bellarmino zalig verklaard en in 1930 volgde de heilig
verklaring en de uitroeping tot kerkleraar. 

De cynische vereenzelviging van de grijnzende baardman met voor
noemde figuur suggereert op scherp sarcastische wijze de weerzin van de groep 
andersgezinden (protestanten) die door de Spaanse Inquisitie gedwongen waren 
te emigreren naar Nederland, Engeland, Duitsland, enz. 

Deze deerniswekkende episode is ten huidigen dage nog in de bena
ming «Bellarmienkruik» aanklagend blijven nazinderen; de stille getuigen bevin
den zich in de eeuwenoude farmacie van het Sint-Janshospitaal te Brugge. 

Samenvatting 

Een zeldzame reeks grote voorraadkruiken in steengoed bevindt zich in het far-
maciemuseum van het Sint-Janshospitaal te Brugge. De zogenaamde baardman
kruiken zijn afkomstig uit Frechen in het Rijnland. Plaatselijk noemt men ze Bel-
larmienkruiken. De karikaturale baardmanfiguur zou de inquisiteur Bellarminus 
aan de kaak stellen waarmee de gevluchte protestanten hun spotzucht wilden 
botvieren. 
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Baardman- of Bellarmienkruik. 
FRECHEN 

XVII* eeuw. 

Résumé 

Une série de cruches en grès-
cérame de Rhénanie à la phar
macie de l'hôpital St Jean à Bru
ges est unique en son genre. Ces 
récipients pharmaceutiques hos
pitaliers recèlent l'histoire de 
fabrication avec ses implications 
écologiques et son origine ino
pinée: Frechen. 
Couramment appelées «Cruches 
baardman» les réformés (prote
stants) les ont caricaturisées 
•Cruches Bellarmino», ce qui 
reflète la rancune des émigrés 
suite à l'inquisition. 
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