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PATACONS EN PIJPAARDEN BEELDJES GEVONDEN IN ROESELARE
Jozef Goderis
Patacons zijn schijfjes of in pijpaarde gebakken medaillons, doorgaans met felle kleuren
beschilderd en geplaatst op een vollaard, een soort feestgebak. Een patacon is een
decoratieobject bij uitstek in de populaire Vlaamse beeldcultuur. In de voorbije decennia
doken op drie plaatsen in Roeselare dergelijke voorwerpen op:
- In Roeselare Haven (1981)
- In de Meelstraat bij de familie Flipts (1996)
- In het centrum van Rumbeke op 16.03.1994 nabij de verdwenen taveirne “ Den Trog”.

Herkomst van de patacon
Het geschenk van een gebak met een munt
erin gaat blijkbaar ver terug in de tijd.
Germanen en Romeinen verhoogden het
aanbod van een geschenkkoek door er een
munt op aan te brengen. In de
middeleeuwen werden vollaards geschonken
door de leenman aan de leenheer. Ook
priesters, onderwijzers en kinderen van een
kerkkoor kregen soms een vollaard met een
patacon.
In de Spaanse 17de eeuw was de patacon
gangbaar als een grote zilveren munt in de
Nederlanden. De waarde van dergelijke
zilverling was 8 schellingen of 48 stuivers.
Om een patacon te verdienen moest een
arbeider vier dagen werken. De naam

patacon komt van “patagon” het grootste
zilveren muntstuk uit de 17de eeuw. Na een
reeks inflaties werd het zilveren muntstuk
vervangen door een beeltenis in gips of in
pijpaarde.
De eindejaarsfeesten van St. Maarten,
Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar waren de
gepaste gelegenheden waarbij specifieke
broden, vollaards, koeken en gebak werden
bereid en waarop patacons, pijpaarden
schijfjes, werden aangebracht. Zo werd een
gelukkige, vreugdevolle boodschap o.m.
voor het nieuwe jaar door middel van het
dessert meegegeven. In Vlaanderen werden
kerstbroden vollaards genoemd. Ze zagen er
uit als een ovaal brood met twee bolvormen
aan de uiteinden. (foto 1).

Foto 1: Kerstbrood
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Diverse synoniemen voor het woord
patacon

patacons ook coquilles genoemd. (Inghelram
2011, 6-7).

In de loop van de tijd werden die patacons
met verschillenden namen toebedeeld. In
Kortrijk vinden we het woord skild of
vollersplaat, in Menen nieuwjaarschild, in
Mechelen schilleken en in Lier, Gent en
Gavere schildeken. In Laarne, Kalken en St.
Niklaas spreekt men van een schilderij, in
Lier een nieuwjaarken en in Brussel een
printje, in Hamme, Berlare en Opwijk over
een maan. In Wallonië heeft men het over
disque (Luik), Jésus (Mons en Ath) , l’ écaille
(Doornik) en le dieu (Nijvel). In de streek van
Oudenaarde was de patacon ook gekend
onder de naam cokilde, wat verwijst naar de
Waalse benaming coquille. In Rijsel worden

Voorstellingen op de Roeselaarse
vondsten
Op de patacons herkennen we een korf met
bloemen, een ster, een hond en een paard.
Ook pijpaarden heiligenbeeldjes werden op
de vollaards geplaatst. De opgegraven
beeldjes zijn allen onthoofd. Daardoor is het
moeilijk om de afgebeelde figuren echt te
identificeren. De voorstellingen kunnen
zowel van religieuze of in een latere fase van
profane aard zijn. Op de feestgebakken
werden zowel patacons (medaillons) als
heiligenbeeldjes geplaatst. (Baart et al.
1977, 472).

Pijpaarden beeldjes gevonden in Roeselare haven (1981)
De afgebeelde figuurtjes staan op ronde sokkeltjes van circa 2 cm diameter. Een van de
twee houdt een stok of staf in de hand. Bewaarde hoogte van de onthoofde beeldjes: 3,5 en
4cm (foto 2).

Foto 2
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Patacons gevonden in de Meelstraat in de tuin van de familie Flipts (1996)
Bloemenkorf (diameter 5 cm)
Ster (diameter 2,5 cm)
Paard (diameter 6,5 cm) vertoont nog sporen van beschildering
Hond (niet in een medaillon) (hoogte 5,5cm).
Datering van de patacons: 18de-19de eeuw.

Foto 3: Vier patacons uit de tuin van de familie Flipts

Pijpaarden vrouwenbeeldje gevonden in het centrum van Rumbeke, nabij de verdwenen
taveirne Den Trog in 1994
Diameter van het ovalen sokkeltje 2,5 en 3cm.
Bewaarde hoogte van het onthoofde beeldje 7cm.
Voorstelling: mogelijk een Maria beeldje met kind Jezus. Het onderkleed van Maria vertoont
wat drapering. Dergelijke beeldjes werden in Vlaanderen massaal geproduceerd in een
metalen gietvorm (foto 4 en tekening 1).
Datering van de pijpaarden beeldjes: 16de-17de eeuw.
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Foto 4 + Tekening: Onthoofd heiligenbeeldje in witte pijpaarde gevonden nabij de taveirne “Den Trog” op
16.03.94. Vermoedelijke datering 16-17de eeuw.

Grondstof voor de patacons
Patacons werden gemaakt door de pottenen pijpenbakkers. Ze werden per gewicht
verkocht aan de broodbakker. Pottenbakkers
hadden de kennis en de technische
middelen om dergelijke voorwerpen te
vervaardigen in gebakken klei. Sommige
patacon-bakkers zetten een stempel op hun
producten, zoals de pijpenmakers dit deden
met hun hielmerken of merken op de steel
van hun pijpen. Maar voor de pataconbakkers was dat eerder uitzondering dan
regel (Inghelram 2011, 6-7). Op de pataconvondsten van Roeselare zijn ook geen
merken te bespeuren.
Zuivere pijpaarde, een witbakkende kalkrijke
kleisoort uit de vallei van de Maas of uit de
omgeving van Keulen, Siegburg en Raeren
leek de beste grondstof voor het
vervaardigen van patacons.
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Matrijzen voor
patacons

het

vervaardigen

van

De witte pijpaarde werd eerst gedroogd en
verpulverd. Deze materie liet men een paar
maanden weken in een bak. Vervolgens
werd de geweekte klei goed gekneed en
gemodelleerd tot grote kleiballen en nadien
plat gedrukt tot kleirollen. Met een draad of
spatel werden dunne plakken afgesneden
van de rollen en nadien in de matrijs
geduwd. De overtollige klei werd met een
mes weggesneden.
Pottenbakkers dompelden hun matrijzen in
zeepsop of wreven hun vormen in met
talkpoeder om te voorkomen dat de patacon
teveel in de vorm zou kleven. De negatieve
vormen werden doorgaans vervaardigd van
zuivere pijpaarde. Soms werden ook wel
eens houten vormen gebruikt, maar de
meeste van die houten vormen bleven zeker
in de bodem niet bewaard. In de 19de eeuw
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maakte men gebruik van gipsen matrijzen.
Maar ook in dit geval werden deze vormen
best vooraf behandeld met talkpoeder. Na
het drogen werden de patacons uiteindelijk
gebakken in de pottenbakkersoven.
Beeldjes in pijpaarde
In Duitsland (regio Keulen), België
(Ardennen) en Engeland werd al van rond de
14de eeuw witbakkende klei gebruikt om
dergelijke beeldjes te maken. Deze industrie
bereikte haar hoogtepunt in het tweede
kwart van de 15de eeuw (15b) in Nederland,
België en Duitsland. Vanaf het begin van de
17de eeuw werden uit deze witte grondstof
eveneens rookpijpen vervaardigd, wat
aanleiding gaf tot de naam “pijpaarde”.
In de 15de en 16de eeuw werden de kerken
rijkelijk voorzien van grote heiligenbeelden
en schilderijen. Gelovigen wilden graag een
gelijkaardige afbeelding van die heiligen voor
privé- devotie. Zo kwam de massale
productie van kleine, goedkope pijpaarden
beeldjes op gang. Ze werden geproduceerd
in metalen gietvormen. Ze bestonden in twee
formaten van + 25 cm en van + 7 cm. De
beeldjes die we in Roeselare vonden zijn
van het kleinere formaat. Ze werden o.m. op
zak als een soort amulet gedragen ter
bescherming tegen gevaren onderweg.
Die beeldjes worden gekenmerkt doordat ze
doorgaans op een laatgotisch sokkeltje
rusten. Voorstellingen van Maria, Maria met
kind, St. Anna en andere heiligen komen
vaak voor (Lambrecht
2007, 80). De
fragmenten die we in Roeselaarse bodem
vonden zijn te beschadigd om te kunnen

uitmaken om welke heilige het precies gaat.
Van de onthoofde beeldjes is slechts het
onderste deel bewaard gebleven. De handen
op de drie beeldjes zijn tegen het lichaam
gedrukt. Het mogelijke Mariabeeldje is
gekleed in een veelvuldig geplooid gewaad
en de twee andere afbeeldingen staan op
een rond consooltje of sokkeltje.
Besluiten
Op heden zijn patacons nog zelden
verkrijgbaar in de handel. Interessante
collecties zijn te bezichtigen in het
Bakkerijmuseum van Veurne en in
volkskundige musea o.a. in Antwerpen,
Gent, Brugge en Dendermonde (Begijnhof).
In Roeselare was het gebruik van patacons
gangbaar, gezien bodemvondsten dit
aantonen. Ook dr. D. Denys in het
Roeselaarse Volksleven p. 242 getuigt: “Op
Kerstmorgen worden de kinderen door
Ingelki Gabriel met vollaards en andere
hemelgeschenken bezocht “.
Dergelijke pijpaarden voorwerpen zijn niet in
de eerste plaats bedoeld als verzamelobject
maar zijn eerder van belang om de tijdsgeest
van toen wat beter te begrijpen. Wat drukten
onze voorouders uit bij hun feestwensen,
hoe werd hun tijd besteed om die
voorwerpen te vervaardigen en hoe kwam
o.m. hun privé - devotie tot uiting? De
patacons en de pijpaarden beeldjes vormen
aldus een bescheiden voorstelling van de
opvatting en de zeden in voorgaande
eeuwen.
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